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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito Eleitoral 
e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Gostaria de lhes apresentar a Legislação Civil Especial para Concursos da Magistratura, parte integrante do 
nosso Vade-Mécum Estratégico. Trata-se de material que sintetiza apenas a legislação cobrada em prova, 
com grifos e com a jurisprudência pertinente. Trata-se de material preparado com muito cuidado para que 
possa lhe ajudar nesse caminho rumo à aprovação. 

Ingresse em nosso canal do Telegram, se você deseja saber tudo em primeira mão: 

https://t.me/juizestadual 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 
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DECRETO-LEI Nº 911, DE 1º DE OUTUBRO DE 1969. 
* ATUALIZADO ATÉ 23/02/2021 

Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de 
processo sôbre alienação fiduciária e dá outras providências.  

OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições 
que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agosto de 1969, combinado com o § 1º do 
arti go 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

DECRETAM: 

Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei nº 10.931, 
de 2004) 

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 
coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor 
em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo 
com a lei civil e penal. 

§ 1º A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer 
que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e 
Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros 
dados, os seguintes:  

a) o total da divida ou sua estimativa; 

b) o local e a data do pagamento; 

c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a 
estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; 

d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. 

§ 2º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa 
objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da 
propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. 

§ 3º Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento 
de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos 
bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor. 
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§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a 
terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, 
entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. 

§ 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na 
forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor 
apurado. 

§ 6º É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a 
dívida não for paga no seu vencimento.  

§ 7º Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, 
no que couber. 

§ 8º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em 
garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal. 

§ 9º Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1279 do Código Civil. 

§ 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do 
certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito."  

Art. 2o  No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação 
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de 
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito 
e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de 
contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)  

 "IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no 
artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que 
pessoa jurídica de direito público surge como devedora." (RE 727851, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 
22/06/2020, DJe 17/07/2020) 

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, 
cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. 

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a 
do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

 "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente 
do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor que, nos 
termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio 
de Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação 
pessoal". (AgInt no REsp 1675490/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2018) 
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 "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. 
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO 
DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. 
Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na 
hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 
2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 
seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, 
ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto 
em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair 
do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de 
recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade 
das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação 
à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 
8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (REsp 1848836/RS, Rel. Min. Paulo De 
Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a 
ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão 
ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.   

§ 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil 
previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida 
pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 
judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)   

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando 
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)  

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 
ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) 

 "O pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, 
pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação 
processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão". (REsp 1770863/PR, rel. min. 
Nancy Andrighi, j. 09/06/2020) 

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação 
dada pela Lei 10.931, de 2004) 

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso 
entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) 
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§ 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)  

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor 
fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do 
valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada 
pela Lei 10.931, de 2004)  

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e 
danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de 
qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 

§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro 
Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 
Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 10.  Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de 
trânsito competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei nº 13.043, 
de 2014) 

II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 11.  O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de 
mandados. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 12.  A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo 
com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, 
bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do 
despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 13.  A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira 
para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei 
nº 13.043, de 2014) 

§ 14.  O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem 
e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 15.  As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às 
operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela 
Lei nº 13.043, de 2014) 

 Impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial: "Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer 
qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do 
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inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem 
alienado fiduciariamente seja remancipado". (REsp 1622555/MG, rel. min. Marco Buzzi, j. 22/02/2017) 

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica 
facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 
executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for 
o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 
para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

 "Independentemente da via eleita pelo credor, a inscrição dos nomes dos devedores solidários em bancos de dados de 
proteção ao crédito, em razão do incontroverso inadimplemento do contrato, não se reveste de qualquer ilegalidade, 
tratando-se de exercício regular do direito de crédito". (REsp 1833824/RS, rel. min. Nancy Andrighi, j. 05/05/2020) 

 O STJ entende que no caso de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não se buscará apenas o valor 
do "equivalente em dinheiro" do bem  e sim as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado 
pela cédula de crédito bancário. " (REsp 1814200/ DF, rel. min. Nancy Andrighi, j. 18/02/2020) 

 

Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos  incisos VI e VIII do Art. 649 do Código de 
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

Art 6º O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, 
de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. 

Art. 6o-A.  O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. (Incluído pela Lei nº 13.043, 
de 2014)  

Art 7º Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de 
pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. 

Parágrafo único. Efetivada a restituição o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste Decreto-lei. 

Art. 7o-A.  Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste 
Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor 
da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art 8º O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do presente 
Decreto lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores. 

Art. 8o-A. O procedimento judicial disposto neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da Seção 
XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído 
para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 
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Art 9º O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo, aos 
processos em curso, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 1 de outubro de 1969; 148º Independência e 81º da República. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD 
AURÉLIO DE LYRA TAVARES 

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 
Luís Antônio da Gama e Silva 

Antônio Delfim Netto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.1969 

DECRETO-LEI Nº 70, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Autoriza o funcionamento de associações de poupança e empréstimo, institui a cédula 
hipotecária e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, com base no disposto pelo artigo 31, parágrafo único, do Ato Institucional nº 
2, de 27 de outubro de 1965, e tendo em vista o Ato Complementar nº 23, de 20 de outubro de 1966, 

DECRETA: 

CAPÍTULO II 
DA CÉDULA HIPOTECÁRIA 

Art 9º Os contratos de empréstimo com garantia hipotecária, com exceção das que consubstanciam 
operações de crédito rural, poderão prever o reajustamento das respectivas prestações de amortização e 
juros com a consequente correção monetária da dívida.  

Art 10. É instituída a cédula hipotecária para hipotecas inscritas no Registro Geral de Imóveis, como 
instrumento hábil para a representação dos respectivos créditos hipotecários, a qual poderá ser emitida 
pelo credor hipotecário nos casos de: 

I - operações compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação; 

II - hipotecas de que sejam credores instituições financeiras em geral, e companhias de seguro; 

III - hipotecas entre outras partes, desde que a cédula hipotecária seja originariamente emitida em favor 
das pessoas jurídicas a que se refere o inciso II supra.  
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CAPÍTULO III 

Art 29. As hipotecas a que se referem os artigos 9º e 10 e seus incisos, quando não pagas no vencimento, 
poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de Processo Civil (artigos 298 e 
301) ou dêste decreto-lei (artigos 31 a 38). 

 (TJ MS - 2015) 

Parágrafo único. A falta de pagamento do principal, no todo ou em parte, ou de qualquer parcela de juros, 
nas épocas próprias, bem como descumprimento das obrigações constantes do artigo 21, importará, 
automaticamente, salvo disposição diversa do contrato de hipoteca, em exigibilidade imediata de toda a 
dívida.  

Art 30. Para os efeitos de exercício da opção do artigo 29, será agente fiduciário, com as funções 
determinadas nos artigos 31 a 38:  

I - nas hipotecas compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, o Banca Nacional da Habitação; 

II - nas demais, as instituições financeiras inclusive sociedades de crédito imobiliário, credenciadas a tanto 
pelo Banco Central da República do Brasil, nas condições que o Conselho Monetário Nacional, venha a 
autorizar. 

§ 1º O Conselho de Administração ao Banco Nacional da Habitação poderá determinar que este exerça as 
funções de agente fiduciário, conforme o inciso I, diretamente ou através das pessoas jurídicas mencionadas 
no inciso II, fixando os critérios de atuação delas.  

§ 2º As pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, a fim de poderem exercer as funções de agente fiduciário 
dêste decreto-lei, deverão ter sido escolhidas para tanto, de comum acordo entre o credor e o devedor, no 
contrato originário de hipoteca ou em aditamento ao mesmo, salvo se estiverem agindo em nome do Banco 
Nacional da Habitação ou nas hipóteses do artigo 41.  

§ 3º Os agentes fiduciários não poderão ter ou manter vínculos societários com os credores ou devedores 
das hipotecas em que sejam envolvidos.  

§ 4º É lícito às partes, em qualquer tempo, substituir o agente fiduciário eleito, em aditamento ao contrato 
de hipoteca. 

Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido 
executá-la de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução da 
dívida, instruindo-a com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)  

I - o título da dívida devidamente registrado; (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

II - a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos; (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, 
de 14.3.1990) 
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III - o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros 
encargos contratuais e legais; e (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções regulamentares 
relativas ao SFH. (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) 

§ 1º Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subsequentes, 
promoverá a notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe 
o prazo de vinte dias para a purgação da mora. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)  

§ 2º Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, 
então, ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um 
dos jornais de maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa 
diária. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)  

Art 32. Não acudindo o devedor à purgação do débito, o agente fiduciário estará de pleno direito 
autorizado a publicar editais e a efetuar no decurso dos 15 (quinze) dias imediatos, o primeiro público leilão 
do imóvel hipotecado. 

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido for inferior ao saldo devedor no momento, 
acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado o 
segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que 
inferior à soma das aludidas quantias. 

§ 2º Se o maior lance do segundo público leilão for inferior àquela soma, serão pagas inicialmente as 
despesas componentes da mesma soma, e a diferença entregue ao credor, que poderá cobrar do devedor, 
por via executiva, o valor remanescente de seu crédito, sem nenhum direito de retenção ou indenização 
sobre o imóvel alienado. 

§ 3º Se o lance de alienação do imóvel, em qualquer dos dois públicos leilões, for superior ao total das 
importâncias referidas no caput dêste artigo, a diferença afinal apurada será entregue ao devedor. 

§ 4º A morte do devedor pessoa física, ou a falência, concordata ou dissolução do devedor pessoa jurídica, 
não impede a aplicação deste artigo.  

Art 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, 
totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos: 

 (TJ MS - 2015) 

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das 
penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da 
remuneração do agente fiduciário; 

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção 
monetária incidente até o momento da purgação. 
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 “(...) Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos e mútuo imobiliário com garantia de alienação 
fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do 
art. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do 
Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 
9.514/1997. 6. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se 
cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome 
do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito 
de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. 7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor 
da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do 
Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente 
retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que 
consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do 
direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.” (REsp 1649595/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) 

Art 35. O agente fiduciário é autorizado, independentemente de mandato do credor ou do devedor, a 
receber as quantias que resultarem da purgação do débito ou do primeiro ou segundo públicos leilões, que 
deverá entregar ao credor ou ao devedor, conforme o caso, deduzidas de sua própria remuneração. 

§ 1º A entrega em causa será feita até 5 (cinco) dias após o recebimento das quantias envolvidas, sob pena 
de cobrança, contra o agente fiduciário, pela parte que tiver direito às quantias, por ação executiva. 

§ 2º Os créditos previstos neste artigo, contra agente fiduciário, são privilegiados, em caso de falência ou 
concordata. 

Art 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que este decreto-lei 
não prever, de acordo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema 
Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer. 

Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições 
que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua 
promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em 
sua atividade corrente. 

Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta 
de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas 
idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição 
no Registro Geral de Imóveis.   

§ 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso 
contrário, conterá necessariamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la. 

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer 
ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 
48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito 
ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação. 
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§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, 
antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.  

Art 41. Se, por qualquer motivo, o agente fiduciário eleito no contrato hipotecário não puder continuar no 
exercício da função, deverá comunicar o fato imediatamente ao credor e ao devedor, que, se não chegarem 
a acordo para eleger outro em aditamento ao mesmo contrato, poderão pedir ao Juízo competente, a 
nomeação de substituto.  

 (TJ MS - 2015) 

Brasília, 21 de novembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Carlos Medeiros Silva 

Eduardo Lopes Rodrigues 
Paulo Egydio Martins 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.11.1966 e retificado em 1º.12.1966 

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento. 

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

SEÇÃO XIV 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO E 

DE CAPITAIS 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem 
como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização 
monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.   (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 

§ 1o Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato 
de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos 
bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor.    (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 

§ 2o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em 
garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. (Incluído pela Lei 10.931, de 
2004)  
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§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 
bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta 
do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída 
ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o 
bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas 
decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do 
demonstrativo da operação realizada.     (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)  

SEÇÃO XV 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, 
constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.  

§ 1° Por esta via, o credor haverá a diferença entre a taxa de câmbio do contrato e a da data em que se 
efetuar o pagamento, conforme cotação fornecida pelo Banco Central, acrescida dos juros de mora. 

§ 2º Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para cobrança dos adiantamentos feitos pelas 
instituições financeiras aos exportadores, por conta do valor do contrato de câmbio, desde que as 
importâncias correspondentes estejam averbadas no contrato, com anuência do vendedor. 

§ 3º No caso de falência ou concordata, o credor poderá pedir a restituição das importâncias adiantadas, a 
que se refere o parágrafo anterior. 

 (TJ RJ - 2019) (TJ RS - 2018) 

§ 4o As importâncias adiantadas na forma do § 2° deste artigo serão destinadas na hipótese de falência, 
liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito 
comercial que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do 
Brasil.     (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.450, de 14.03.1997)  

 (TJ RJ - 2019) (TJ RS - 2018) 

Brasília, 14 de julho de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Presidente da República 

Este texto não substitui o publicada no D.O.U. de 16.7.65 e retificado em 16.8.1965. 

LEI Nº 5.741, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1971. 
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* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre a proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema 
Financeiro da Habitação. 

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

 A aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, situados na mesma 
localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. (Súmula 31, STJ) 

 A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos 
não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação SFH. (Súmula 586, STJ) 

 Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, as 
seguradoras têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial que verse sobre os riscos abarcados pela 
apólice. (AgInt no AREsp 975910/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 20/04/2017, DJE 
03/05/2017) 

 O saldo devedor e as prestações dos contratos imobiliários firmados sob as normas do Sistema Financeiro de Habitação 
devem ser corrigidos, nos meses de março/abril de 1990, pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC no percentual de 
84,32%. (AgRg no REsp 1359643/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 15/12/2015, DJE 
02/02/2016) 

 No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 
25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade 
ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem 
a cobertura do mencionado Fundo. (AgInt no REsp 1592478/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 
01/12/2016, DJE 19/12/2016) 

 É devida a aplicação de multa decendial em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro 
obrigatório, nos contratos vinculados ao SFH, limitada ao valor da obrigação principal. (AgInt no REsp 1275160/SP, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 08/08/2017, DJE 15/08/2017) 

 Salvo disposição contratual em sentido diferente, aplica-se aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação a regra de imputação prevista no art. 354 do Código Civil de 2002, que reproduz o art. 993 do Código Civil 
de 1916 e foi adotada pela RD BNH* 81/1969. (REsp 1483061/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
Julgado em 04/11/2014, DJE 10/11/2014) 

 É de um ano o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da indenização contratada no seguro obrigatório 
habitacional. (AgInt no AREsp 878843/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 06/06/2017, DJE 
13/06/2017) 

Art . 1º Para a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação criado pela Lei 
nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, é lícito ao credor promover a execução de que tratam os artigos 31 e 32 
do Decreto-lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, ou ajuizar a ação executiva na forma da presente lei.   

Art. 2 º A execução terá início por petição escrita, com os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil, 
apresentada em três vias, servindo a segunda e terceira de mandado e contra-fé, e sendo a primeira 
instruída com: (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

 Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, nos termos da Lei n. 5.741/71, a 
petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança. (Súmula 199, STJ) 

I - o título da dívida devidamente inscrita; (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 
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Il - a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu lugar ao vencimento do 
contrato; (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

III - o saldo devedor, discriminadas as parceIas relativas a principal, juros, multa e outros encargos 
contratuais fiscais e honorários advocatícios; (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

IV - cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo instruções do 
Banco Nacional da Habitação. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 1974) 

 Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora 
do Banco Nacional da Habitação. (Súmula 327, STJ) 

 É desnecessário que os avisos referidos no art. 2º, IV, da Lei n. 5.741/71, sejam pessoalmente recebidos pelos próprios 
mutuários, bastando tão somente a entrega no domicílio indicado no contrato. (AgRg no REsp 1249453/SC, Rel. Ministro 
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 18/08/2015, DJE 27/08/2015) 

Art . 3º O devedor será citado para pagar o valor do crédito reclamado ou depositá-lo em juízo no prazo 
de vinte e quatro horas, sob pena de lhe ser penhorado o imóvel hipotecado.  

§ 1º A citação far-se-á na pessoa do réu e de seu cônjuge ou de seus representantes legais. (Redação dada 
pela Lei nº 8.004, de 1990). 

§ 2º Se o executado e seu cônjuge se acharem fora da jurisdição da situação do imóvel, a citação far-se-á 
por meio de edital, pelo prazo de 10 (dez) dias, publicado, uma vez no órgão oficial do Estado e, pelo menos, 
duas vezes em jornal local de grande circulação onde houver.  

Art . 4º Se o executado não pagar a dívida indicada no inciso II do art. 2º, acrescida das custas e honorários 
de advogado ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora do imóvel hipotecado, sendo 
nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. 

§ 1º Se o executado não estiver na posse direta do imóvel, o juiz ordenará a expedição de mandado de 
desocupação contra a pessoa que o estiver ocupando, para entregá-lo ao exequente no prazo de 10 (dez) 
dias. 

§ 2º Se o executado estiver na posse direta do imóvel, o juiz ordenará que o desocupe no prazo de 30 
(trinta) dias, entregando-o ao exequente. 

Art. 5 º O executado poderá opor embargos no prazo de dez (10) dias contados da penhora e que serão 
recebidos com efeito suspensivo, desde que alegue e prove: (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973) 

I - que depositou por inteiro a importância reclamada na inicial; (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973) 

II - que resgatou a dívida, oferecendo desde logo a prova da quitação.   (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 
1973)  

Parágrafo único. Os demais fundos de fundamentos de embargos, previstos no artigo 741 do Código de 
Processo Civil, não suspendem a execução. (Incluído dada pela Lei nº 6.014, de 1973)  
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Art . 6º Rejeitados os embargos referidos no caput do artigo anterior, o juiz ordenará a venda do imóvel 
hipotecado em praça pública por preço não inferior do saldo devedor expedindo-se edital pelo prazo de 10 
(dez) dias. 

Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde tiver sede o juízo e publicado três vezes, por 
extrato, em um dos jornais locais de maior circulação, onde houver. 

Art . 7º Não havendo licitante na praça pública, o Juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
exequente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da 
dívida. 

 O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação não pode ser objeto de usucapião. (AgInt no REsp 1584104/AL, 
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17/08/2017, DJE 08/09/2017) 

Brasília, 1º de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.  

EMÍLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 

José Costa Cavalcanti 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.12.1971 

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre a política agrícola. 

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

CAPÍTULO IX 
DA PRODUÇÃO, DA COMERCIALIZAÇÃO, DO ABASTECIMENTO E DA ARMAZENAGEM 

Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente e manterá estoques reguladores e 
estratégicos, visando garantir a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento e regular 
o preço do mercado interno. 

 (...) Embora norma de ordem pública, a Lei 8.171/91 não pode retroagir para atingir efeitos jurídicos futuros de contrato 
celebrado anteriormente à sua edição, tendo em vista a regra do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. (RE 362584, Rel. 
Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, julgado em 03/12/2002, DJ 14/03/2003) 

§ 1° Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos. 

§ 3° Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas de 
pequenos e médios produtores. 
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§ 5° A formação e a liberação destes estoques obedecerão regras pautadas no princípio da menor 
interferência na livre comercialização privada, observando-se prazos e procedimentos pré-estabelecidos e 
de amplo conhecimento público, sem ferir a margem mínima do ganho real do produtor rural, assentada 
em custos de produção atualizados e produtividades médias históricas. 

Art. 33. § 2° A garantia de preços mínimos far-se-á através de financiamento da comercialização e da 
aquisição dos produtos agrícolas amparados. 

§ 3° Os alimentos considerados básicos terão tratamento privilegiado para efeito de preço mínimo.  

Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas através de leilões em bolsas de mercadorias, ou 
diretamente, mediante licitação pública. 

Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de 
produtos animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos 
de origem animal destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo.   (Redação 
dada pela Lei nº 9.972, de 25.5.2000)  

Art. 42. É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro nacional de unidades armazenadoras de 
produtos agrícolas. 

CAPÍTULO XVIII 
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Art. 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro agrícola: 

I - os recursos provenientes da participação dos produtores rurais, pessoa física e jurídica, de suas 
cooperativas e associações; 

VI - dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela União; e  

Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Antonio Cabrera Mano Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.1.1991 e retificado em 12.3.1991 

LEI Nº 10.150, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais – FCVS; altera o Decreto-Lei no 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis 
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nos 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 
1993, respectivamente; e dá outras providências. 

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

Art. 1o As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, junto às instituições 
financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento 
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, poderão ser objeto 
de novação, a ser celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta Lei.  

 Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o 
instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. 
Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para 
processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), 
por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para 
análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. 
Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. 
Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam 
sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou 
provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da 
competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor 
da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, 
em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único 
do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, DJE 21-08-
2020) 

§ 2o A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições: 

I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1° de janeiro de 1997, com carência de oito anos para 
os juros e de doze anos para o principal;  

II - remuneração: (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019) 

a) pela Unidade Padrão de Capital (UPC) ou pelo índice que a suceder, até o encerramento do contrato de 
financiamento habitacional com cobertura do FCVS, para contratos com reajuste trimestral dos saldos 
devedores; (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019) 

b) pela Taxa Referencial (TR) ou pelo índice que a suceder na atualização dos saldos dos depósitos de 
poupança, para contratos com reajuste mensal dos saldos devedores e para os casos previstos na alínea “a” 
deste inciso após o encerramento do contrato; (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019) 

III - registro sob a forma escritural em sistema centralizado de liquidação e de custódia. 

§ 2º-A. As remunerações previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do § 2º deste artigo serão acrescidas, a 
partir de 1º de janeiro de 1997, de: (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) 
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I - juros à taxa efetiva de 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento) ao ano para as operações 
realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou cuja origem não 
possa ser evidenciada; (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) 

II - juros de 6,17% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento) ao ano, correspondentes à taxa efetiva 
de juros aplicada aos depósitos de poupança, para as operações realizadas com recursos 
comprovadamente não oriundos do FGTS.  (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)  

§ 7o  As instituições credoras do FCVS que optarem pela novação prevista nesta Lei deverão manifestar à 
Caixa Econômica Federal - CEF a sua adesão às condições de novação estabelecidas neste artigo.  (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

§ 9º A taxa de juros referida no inciso II do § 2º-A deste artigo é citada com arredondamento na segunda 
casa decimal, correspondendo à taxa de juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, e tem a finalidade 
única de estabelecer o percentual, fixo e invariável, dos juros remuneratórios, a ser adotado nas novações 
celebradas a partir da data de vigência desta Lei, independentemente de eventual alteração na taxa de juros 
remuneratórios aplicável aos depósitos de poupança. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)  

§ 10. A taxa de juros referida no inciso I do § 2º-A deste artigo é citada com arredondamento na segunda 
casa decimal, correspondendo à taxa de juros nominal de 3,08% (três inteiros e oito centésimos por cento) 
ao ano e de 0,256666% (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis milionésimos por cento) 
ao mês, e tem a finalidade única de estabelecer o percentual, fixo e invariável, dos juros remuneratórios, 
a ser adotado nas novações de dívidas que envolvam recursos oriundos do FGTS ou cuja origem não possa 
ser evidenciada. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)  

Art. 2o Os saldos residuais de responsabilidade do FCVS, decorrentes das liquidações antecipadas previstas 
nos §§ 1o, 2o e 3o, em contratos firmados com mutuários finais do SFH, poderão ser novados 
antecipadamente pela União, nos termos desta Lei, e equiparadas às dívidas caracterizadas vencidas, de que 
trata o inciso I do § 1o do artigo anterior, independentemente da restrição imposta pelo § 8o do art. 1o. 

§ 1o As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser novadas por montante correspondente a 
trinta por cento do valor do saldo devedor posicionado na data do reajustamento do contrato, extinguindo-
se a responsabilidade do FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante 
acordo entre o agente financeiro e o mutuário.  

§ 2o As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total, em 31 de março de 1998, era de até R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) poderão ser novadas por montante correspondente a setenta por cento do valor do 
saldo devedor, posicionado na data de reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do 
FCVS sobre o saldo devedor remanescente, que será renegociado mediante acordo entre o agente financeiro 
e o mutuário. 

§ 3o As dívidas relativas aos contratos referidos no caput, assinados até 31 de dezembro de 1987, poderão 
ser novadas por montante correspondente a cem por cento do valor do saldo devedor, posicionado na data 
de reajustamento do contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sob os citados contratos.  
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§ 4o O saldo que remanescer da aplicação do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo será objeto de novação 
entre a instituição financiadora e o mutuário, por meio de instrumento particular de aditamento 
contratual, com força de escritura pública, onde se estabelecerão novas condições financeiras relativas a 
prazo, taxa nominal de juros, sistema de amortização, plano de reajuste e apólice de seguro sem garantia de 
equilíbrio pelo FCVS, preservando-se, enquanto existir saldo devedor da operação, a prerrogativa de o 
mutuário utilizar os recursos de sua conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V e VI do 
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.  

§ 5o A formalização das disposições contidas no caput e nos §§ 1o, 2o, 3o e 4o deste artigo condiciona-se à 
prévia e expressa anuência do devedor. 

§ 6o Na falta da anuência prévia e expressa do devedor, o FCVS poderá reconhecer a cobertura para os 
casos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo, condicionada à entrega à Administradora do FCVS de termo 
de compromisso, mediante o qual o agente financeiro assume quaisquer ônus decorrentes das relações 
jurídicas entre mutuário e instituição financiadora e entre mutuário e seguradora, inclusive o ônus de ações 
judiciais envolvendo o contrato de financiamento e seus acessórios e a Apólice do Seguro Habitacional, 
desonerando expressamente o FCVS.  (Vide Medida Provisória nº 175, de 2004) (Incluído pela Lei 10.885, de 
2004)  

Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Martus Tavares 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2000 

LEI Nº 10.188, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o arrendamento residencial com 
opção de compra e dá outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 2.135-24, de 2001, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de 
moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de 
compra. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)  
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 Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, 
criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 
(RE 928902, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJE 12-09-2019) 

§ 1o A gestão do Programa cabe ao Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica 
Federal - CEF. (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) 

Art. 2o  Para a operacionalização do Programa instituído nesta Lei, é a CEF autorizada a criar um fundo 
financeiro privado com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e 
imobiliários destinados ao Programa. (Redação dada pela Lei nº 12.693, de 20120) 

CAPÍTULO II 
DO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 

Art. 6o  Considera-se arrendamento residencial a operação realizada no âmbito do Programa instituído 
nesta Lei, que tenha por objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos para 
esse fim específico.  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se arrendatária a pessoa física que, atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo Ministério das Cidades, seja habilitada pela CEF ao arrendamento. (Redação dada pela 
Lei nº 10.859, de 2004)  

Art. 9o  Na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, 
sem pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador 
a propor a competente ação de reintegração de posse. 

Art. 10.  Aplica-se ao arrendamento residencial, no que couber, a legislação pertinente ao arrendamento 
mercantil.  

 RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - 
INADIMPLEMENTO - ESBULHO POSSESSÓRIO - POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO ARRENDAMENTO MERCANTIL (ART. 10 DA LEI N. 10.188/2001) - INCIDÊNCIA, 
NA ESPÉCIE, DO ENUNCIADO N. 369 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A Lei n. 10.188, de 12.2.2001, 
que rege especificamente a matéria relativa ao arrendamento residencial, apesar de estabelecer a necessidade de prévia 
notificação ou interpelação do arrendatário para a sua constituição em mora, apta a configurar o esbulho possessório e 
autorizar o arrendador a propor a ação de reintegração de posse, não prevê a necessidade ou não de prévia notificação 
do arrendatário na hipótese da existência de cláusula resolutiva expressa; II - Aplicando-se ao arrendamento residencial 
as normas relativas ao arrendamento mercantil (art. 10 da Lei n. 1.0188/2001), tem-se que a Segunda Seção desta Corte 
já pacificou o entendimento de que constitui requisito para a propositura da ação reintegratória a notificação prévia da 
arrendatária, ainda que o contrato de arrendamento mercantil contenha cláusula resolutiva expressa (Súmula n. 
369/STJ); III - Recurso especial improvido. (REsp 1099760/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 
07/12/2010, DJe 03/02/2011) 

Congresso Nacional, em 12 de fevereiro de 2001; 180o da Independência e 113o da República 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.2.2001 

LEI Nº 12.852, DE 5 DE AGOSTO DE 2013. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - 
SINAJUVE. 

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

TÍTULO I 
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e 
nove) anos de idade.  

§ 2º Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não 
conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.  

SEÇÃO I 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 2º O disposto nesta Lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes princípios: 

I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens; 

II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas 
representações; 

III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; 

IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; 

V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm


 

 

 24 
357 

VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; 

VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação; e 

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. 

Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do caput refere-se à trajetória de 
inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação 
disciplinado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.  

SEÇÃO II 
DIRETRIZES GERAIS 

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar as 
seguintes diretrizes: 

I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações; 

II - incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação; 

III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu 
desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios; 

IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, 
educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental; 

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural, à prática 
esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre; 

VI - promover o território como espaço de integração; 

VII - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conselhos 
de juventude; 

VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre 
juventude; 

IX - promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da América Latina 
e da África, e a cooperação internacional;  

X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o 
Ministério Público e com a Defensoria Pública; e 

XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos privados de 
liberdade e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho, incluindo estímulos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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à sua reinserção social e laboral, bem como criando e estimulando oportunidades de estudo e trabalho que 
favoreçam o cumprimento do regime semiaberto.  

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DOS JOVENS 

SEÇÃO VIII 
D O DIREITO AO DESPORTO E AO LAZER 

Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento, com prioridade 
para o desporto de participação. 

Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento. 

Art. 29. A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar: 

I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação física e dos desportos e dos 
equipamentos de lazer no Brasil; 

II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a juventude e promovam 
a equidade; 

III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional; 

IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer. 

Art. 30. Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de atividades 
poliesportivas.  

SEÇÃO IX 
DO DIREITO AO TERRITÓRIO E À MOBILIDADE 

Art. 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de 
moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na cidade. 

Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a acessibilidade e as adaptações 
necessárias. 

Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação 
específica: (Regulamento) (Vigência) 

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8537.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8537.htm#art28
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II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no 
valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas 
no inciso I.  

Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II 
serão definidos em regulamento.  

SEÇÃO XI 
DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E AO ACESSO À JUSTIÇA 

Art. 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude; 

II - a prevenção e enfrentamento da violência; 

III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para 
subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas 
quanto às causas, às consequências e à frequência da violência contra os jovens; 

IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade social e egressos 
do sistema penitenciário nacional; 

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria Pública, considerando as especificidades da 
condição juvenil; e 

VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça em igualdade de condições com as 
demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas a sua idade.  

Brasília, 5 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.8.2013 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 
* ATUALIZADO ATÉ 07/07/2020 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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LIVRO I 
PARTE GERAL 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 "1. A legislação sobre a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência é prevista 
constitucionalmente como de competência concorrente pelo artigo 24, XIV, da Constituição da República. Ao Estado é 
permitido o exercício da competência plena apenas na ausência de legislação federal que fixe as normas gerais (§ 3º).  
Existência, ao tempo da vigência da lei estadual impugnada, de lei federal acerca da proteção e da integração social das 
pessoas portadoras de deficiência. Legislação estadual com normas que contrastam com a normativa geral nacionalmente 
estabelecida. Inconstitucionalidade formal verificada. 2. A lei impugnada fragiliza o princípio constitucional da igualdade e 
a proteção à dignidade humana. Inconstitucionalidade material por apresentar infundados limites à sistemática de inclusão 
almejada e delineada pela Constituição da República". (ADI 4.388/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 
03/03/2020, DJe 11/03/2020). 

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de 
julho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, 
e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de sua vigência no plano 
interno. 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 “8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui 
impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais 
tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa 
(conforme os arts. 6º e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o 
transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de 
debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de 
existir”. (REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
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II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (Vide Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 (TJ-BA - 2019) (TJ-MS - 2020) 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida; 

 (TJ-BA - 2019) 

 "AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALTA DE ACESSIBILIDADE. 
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA. (...) VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRANSPORTE 
E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 6. Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com 
deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social" (art. 53). 7. A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das 
pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, interligando-as 
a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais 
indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a 
segregação que historicamente lhes é imposta. 8. Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária de serviço 
público e atora social, falhou bruscamente no seu dever de promoção da integração e inclusão da pessoa com deficiência, 
indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção e, no plano interno, na 
elaboração da LBI”. (REsp 1733468/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas 
as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva; 

 (TJ-BA - 2019) 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social; 
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 (TJ-BA - 2019) 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de 
uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio 
de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, 
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

 (TJ-MS - 2020) 

 “LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. (...) 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que 
estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público 
adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de 
telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, 
pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de 
vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição 
Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas 
portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente”. (ADI 5873, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 
julgado em 23/08/2019, DJe 16/10/2019). 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com 
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais; 
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VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a 
pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação 
pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam 
as indicações do planejamento urbanístico; 

 (TJ-BA - 2019) 

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado 
não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e 
similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, 
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

 (TJ-BA - 2019) 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da 
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam 
contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens 
e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de 
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas 
capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de 
autonomia de jovens e adultos com deficiência; 

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do 
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as 
funções de atendente pessoal. 
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CAPÍTULO II 
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 
não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por 
ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados 
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

 (TJ-MG - 2018) (TJ-RS - 2018) 

I - casar-se e constituir união estável; 

 (TJ-RS - 2018) 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

 (TJ-RS - 2018) 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 
reprodução e planejamento familiar; 

 (TJ-RS - 2018) 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

 (TJ-RS - 2018) 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

 (TJ-RS - 2018) 
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VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas. 

 (TJ-MG - 2018) (TJ-RS - 2018) 

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação 
aos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos 
que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e 
à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 
familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 
bem-estar pessoal, social e econômico. 

 É presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental incapacitante, devendo ser suprida 
nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar, independentemente da maioridade civil do 
alimentado. “(...) convém destacar que a obrigação alimentar relativa a filho maior, porém incapaz, embora migre, 
tecnicamente, dos alimentos devidos em face do Poder Familiar para alimentos devidos por vínculo de parentesco, não 
importa em significativa alteração quanto à abrangência desses alimentos. Essa assertiva decorre, entre outras regulações, 
do quanto preconizado no art. 8º da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que fixa a obrigação da 
família de assegurar à pessoa com deficiência que não possa prover o próprio sustento, a efetivação de toda a gama de 
direitos relativos a seu bem-estar pessoal, social e econômico”. (REsp 1.642.323/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, 
julgado em 28/3/2017, DJe 30/3/2017). 

  “4. É direito do devedor fiduciante retirar os aparelhos de adaptação para direção por deficiente físico, se anexados ao 
bem principal, por adaptação, em momento posterior à celebração do pacto fiduciário. 5. O direito de retirada dos 
equipamentos se fundamenta, da mesma forma, na solidariedade social verificada na Constituição Brasileira de 1988 e na 
Lei n. 13.146 de 2015, que previu o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, assim como no preceito legal que veda o enriquecimento sem causa”. (REsp 1305183/SP, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, 4ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 21/11/2016).    

 "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". 
(Súmula STJ 377). 

 "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas 
em concursos públicos". (Súmula STJ 552). 

SEÇÃO ÚNICA 
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade 
de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
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II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições com as demais pessoas; 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em 
todos os atos e diligências. 

 (TJ-MG - 2018) 

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao 
seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo. 

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada 
aos protocolos de atendimento médico. 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 
DO DIREITO À VIDA 

Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com 
deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e 
segurança. 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, 
a tratamento ou a institucionalização forçada. 

Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido, 
na forma da lei. 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a 
realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. 

 (TJ-MG - 2018) 
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§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no 
maior grau possível, para a obtenção de consentimento. 

 (TJ-MG - 2018) 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser 
realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou 
para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia 
comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido 
em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 
salvaguardas legais cabíveis. 

CAPÍTULO II 
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de 
potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua 
participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das 
necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes: 

I - diagnóstico e intervenção precoces; 

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de 
aptidões; 

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação 
social da pessoa com deficiência; 

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, 
para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência; 

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, 
respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são 
garantidos: 
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I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com 
deficiência; 

II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços; 

III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico 
profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência; 

IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. 

Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com 
deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas 
disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações 
nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de 
assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, 
proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua 
cidadania. 

CAPÍTULO III 
DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de 
complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. 

§ 1º É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela 
destinadas. 

§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos 
profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. 

§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de 
habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. 

§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar: 

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar; 

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, 
inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida; 

III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação; 
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 “DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO ATENDIMENTO DOMICILIAR, SE PRESENTE A NECESSIDADE. ART. 18, §4º, III, 
DA LEI 13.146/2015. IGUAL PREVISÃO NO ESTATUTO DO IDOSO (ART. 15, § 1o., IV DA LEI 10.741/2003). O PROCEDIMENTO 
SE ENCONTRA NA LISTA DE COBERTURAS DO SUS. ART. 19-I DA LEI 8.080/1990 E RESPECTIVA TABELA DE PROCEDIMENTOS, 
CONFORME LAUDO MÉDICO. (...) 5.  O acórdão recorrido contraria tanto os princípios da integralidade e da universalidade 
(art. 2º, §1º da Lei 8.080/1990), que regem o funcionamento do SUS, como o direito da pessoa com deficiência (art. 18, 
§4º, III, da Lei 13.146/2015) e do idoso (art. 15, §1º, IV, da Lei 10.741/2003) ao atendimento médico domiciliar, se presente 
a necessidade deste. (...) 8. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do particular a fim de determinar 
à Municipalidade que lhe forneça o atendimento domiciliar (home care) nos termos proferidos na sentença”. (AREsp 
1303664/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018).   

IV - campanhas de vacinação; 

V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais; 

VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência; 

VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 

VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de 
saúde; 

IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos 
adicionais; 

X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis 
de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais; 

XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas 
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. 

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma 
complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. 

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, 
inclusive por meio de: 

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro; 

II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção 
e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança; 

III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal; 

IV - identificação e controle da gestante de alto risco. 

Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com 
deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. 
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Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, 
será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o 
transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. 

Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou 
a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua 
permanência em tempo integral. 

§ 1º Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com 
deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. 

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve 
adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. 

Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio 
de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição. 

 (TJ-MG - 2018) 

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, 
e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas 
de comunicação previstas no inciso V do art. 3º desta Lei. 

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da 
pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por 
meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às 
especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. 

Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão 
objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao 
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer 
ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico 
ou psicológico. 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem. 
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Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação 
de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 
avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem 
as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os 
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício 
de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e 
a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais 
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, 
de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de 
recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da 
comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, 
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do 
estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de 
professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de 
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; 
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XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e 
condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e 
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, 
esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da 
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, 
etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o 
disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, 
sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e 
matrículas no cumprimento dessas determinações. 

 A promoção do ensino inclusivo também é dever da escola privada. “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita 
a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo 
em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe 
mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa 
com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 
227, § 1º, II, e § 2º, e 244. (...) 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade 
democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares 
deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à 
educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV”. (ADI 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/06/2016, DJe 11/11/2016). 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste 
artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino 
médio completo e certificado de proficiência na Libras;   (Vigência) 



 

 

 40 
357 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos 
cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em 
Tradução e Interpretação em Libras.    (Vigência) 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de 
ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as 
seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior 
(IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato 
com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 
participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do 
candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente 
solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização 
de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da 
necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a 
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

CAPÍTULO VI 
DO DIREITO AO TRABALHO 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente 
acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir 
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a 
condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. 
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§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua 
condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência 
de aptidão plena. 

 “INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL AO TRABALHO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM 
EMBARCAÇÕES. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ISONOMIA. AÇÃO 
DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (...) 2. A deficiência física, por si só, não incapacita generalizadamente o trabalhador para 
o desempenho de atividades laborais em embarcações, não existindo exigência legal ou convencional de plena 
capacidade física para toda e qualquer atividade marítima. A eventual incompatibilidade entre determinadas atividades 
e certas limitações físicas não justifica a exclusão do trabalho marítimo do alcance da política pública de inclusão social das 
pessoas com deficiência”. (ADI 5760, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, DJe 
26/09/2019). 

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação 
continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 
empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. 

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições 
de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. 

 (TJ-BA - 2019) 

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o 
cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a 
disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias. 

 (TJ-BA - 2019) 

SEÇÃO II 
DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e 
de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao 
campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 

 (TJ-BA - 2019) 

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei, programa 
de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e 
habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. 

§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência 
aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo 
nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. 
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 (TJ-BA - 2019) 

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem 
ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de 
sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e 
ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. 

§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão 
ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. 

§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas 
e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em 
entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. 

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de 
emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista 
em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, 
observado o disposto em regulamento. 

§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência. 

SEÇÃO III 
DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO TRABALHO 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, 
na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva 
e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

 (TJ-BA - 2019) 

Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com 
apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de 
trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, 
inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente 
de trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de 
inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais; 
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V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 

Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função 
ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade 
vigentes. 

CAPÍTULO X 
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE 

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será 
assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de 
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. 

 A Lei 8.899/94, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema 
de transporte coletivo interestadual, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. “4. A Lei n. 8.899/94 é 
parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de 
oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e 
dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2649, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, 
DJe 17/10/2008).  

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas 
as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os 
pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço. 

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria 
nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas 
e de serviços de transporte coletivo. 

 “LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N. 13.146/2015). ACESSIBILIDADE. RECONFIGURAÇÃO 
DOS ÔNIBUS PARA RESERVA DE ASSENTOS PREFERENCIAIS ANTES DA ROLETA. RESPONSABILIDADE OPERACIONAL E LEGAL 
DA CONCESSIONÁRIA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS QUANTO À ADEQUAÇÃO, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E, SE 
ESSENCIAIS, CONTINUIDADE (ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 3. As 
concessionárias de transporte coletivo sujeitam-se à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a qual, ao tratar 
do direito ao transporte da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, estabelece a igualdade de acesso entre todos, 
vedando-se obstáculos e barreiras que impeçam ou dificultem o gozo desse direito (art. 46, §§ 1º e 2º, e art. 48 da Lei n. 
13.146/2015)”. (REsp 1595018/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela 
prestação do serviço. 



 

 

 44 
357 

 "DEVER DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. (...) 2. Nos termos da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, compete ao gestor público responsável pela prestação do serviço emitir 
o certificado de acessibilidade às empresas de transporte coletivo de passageiros (art. 46, § 3º, da Lei n. 13.146/2015). 
3. Ao delegar um serviço público mediante concessão, não deve o poder concedente se eximir de fiscalizar e exigir o 
cumprimento do contrato administrativo no qual é parte". (REsp 1595018/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, 
julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). 

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo 
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de 
mobilidade, desde que devidamente identificados. 

§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, 
no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo 
com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. 

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a 
credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas 
características e condições de uso. 

§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 
XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).   (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 

§ 4º A credencial a que se refere o § 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui 
comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os 
portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as 
pessoas. 

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação 
acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. 

§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e 
de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela 
prestação do serviço. 

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas 
ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei.  (Vigência) 

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, 
de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 



 

 

 45 
357 

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à 
pessoa com deficiência.  (Vide Decreto nº 9.762, de 2019) (Vigência) 

§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à 
pessoa com deficiência. 

§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos 
veículos a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa com 
deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. (Vide Decreto nº 9.762, de 2019) (Vigência) 

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros 
elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. 

TÍTULO III 
DA ACESSIBILIDADE 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 
forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas relativas à acessibilidade, 
sempre que houver interação com a matéria nela regulada: 

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de 
veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, 
quando tenham destinação pública ou coletiva; 

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza; 

III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou 
de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere; e 

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por entes 
públicos ou privados. 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e 
comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, 
equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as 
normas de acessibilidade. 
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§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. 

§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser 
adotada adaptação razoável. 

§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal 
nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das 
carreiras de Estado. 

§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos 
públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho 
universal. 

§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. 

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso 
público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. 

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao 
anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada 
de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes. 

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, 
urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a 
emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de 
acessibilidade. 

§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, 
em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em 
legislação e em normas técnicas correlatas. 

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à 
pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de 
acessibilidade vigentes. 

Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos 
de acessibilidade, na forma regulamentar. (Regulamento) 

§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se 
refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis, 
na forma regulamentar. 

§ 2º É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que 
se refere o § 1º deste artigo. 
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Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas 
concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a 
fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução. 

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, 
recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. 

CAPÍTULO II 
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou 
representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-
lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas 
internacionalmente. 

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. 

§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação 
e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. 

§ 3º Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2º deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez 
por cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo 
assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um). 

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para 
obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei. 

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa 
com deficiência, conforme regulamentação específica. 

Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com 
acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação 
sonoras de todas as operações e funções disponíveis. 

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre 
outros: 

I - subtitulação por meio de legenda oculta; 

II - janela com intérprete da Libras; 

III - audiodescrição. 

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição 
e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou 
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financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à 
leitura, à informação e à comunicação. 

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de 
bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá 
adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em 
formatos acessíveis. 

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados 
por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura 
com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille. 

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato 
acessível, inclusive em Libras. 

Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os 
diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em 
ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e 
preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso 
de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na 
internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem 
disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 
desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto 
nos arts. 36 a 38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 . 

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos 
ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. 

Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza 
científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva 
previstos no art. 67 desta Lei. 

Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural 
promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos 
de tecnologia assistiva. 

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências 
de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à 
pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. 

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, 
promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 
habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. 
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 “SERVIDOR PÚBLICO. INTÉRPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. CUMULAÇÃO COM CARGO DE 
PROFESSOR. POSSIBILIDADE. (...) 3. A legislação brasileira reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como um sistema 
linguístico de comunicação, cuja formação profissional deve ser fomentada pelo poder público para fins de viabilizar a 
comunicação com a pessoa portadora de deficiência e, consequentemente, promover sua inclusão nas esferas sociais. 4. 
As disposições do Decreto 5.626/05 somam-se aos preceitos da Lei 12.319/10 para evidenciar que o exercício da profissão 
de tradutor e intérprete de Libras exige conhecimentos técnicos e específicos relativos a um sistema linguístico próprio, 
totalmente diferente da Língua Portuguesa, mas a esta associada para fins de viabilizar a comunicação com pessoas 
portadoras de deficiência, conduzindo à inexistência de vedação para cumulação do cargo de professor com a de tradutor 
e intérprete de Libras, dada a natureza técnica do cargo”. (REsp 1569547/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, 
julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). 

CAPÍTULO III 
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, 
métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade 
de vida. 

Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em cada período de 4 
(quatro) anos, com a finalidade de: 

I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas 
para aquisição de tecnologia assistiva; 

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as 
questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários; 

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por 
meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais; 

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva; 

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos 
distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. 

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes do plano 
específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) anos. 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA 

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade 
de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das 
seguintes ações: 
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I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam 
apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de 
seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência; 

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos 
os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates 
transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei; 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, 
permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. 

§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando 
institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de 
oportunidades, observado o seguinte: 

I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do País e em 
atividades e administração de partidos políticos; 

II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis; 

III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. 

LIVRO II 
PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO II 
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 

 (TJ-RS - 2018) 
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§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando 
o balanço do respectivo ano. 

 (TJ-CE - 2018) (TJ-RS - 2018) 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 

 (TJ-CE - 2018) (TJ-SC - 2017) (TJ-SP - 2018) 

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

 (TJ-SC - 2017) (TJ-SP - 2018) 

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua 
definição, preservados os interesses do curatelado. 

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência 
a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com 
deficiência. 

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em 
situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do 
interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições 
do Código de Processo Civil. 

 (TJ-CE - 2018) 

TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro 
público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações 
georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com 
deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. 

§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo federal e constituído por base de dados, 
instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. 
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§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: 

I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e 
para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos; 

II - realização de estudos e pesquisas. 

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que: 

I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS; 

II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado 
obrigatório do RGPS. 

Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando 
seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus 
desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos: 

I - quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com 
deficiência em sua residência; 

II - quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento 
domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. 

Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de 
saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes 
do Suas, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, 
imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. 

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
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TÍTULO II 
DAS INCORPORAÇÕES 

CAPÍTULO I-A. 
DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo 
qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela 
vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, 
destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 (TJ-SC - 2017) (TJ-SP - 2018) 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 67-A.  Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante 
distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição 
das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice 
contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, 
cumulativamente:  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

I - a integralidade da comissão de corretagem;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. (Incluído 
pela Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

§ 1º  Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. (Incluído pela 
Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

§ 2º  Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o 
adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, 
pelos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 
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I - quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 
2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

II - cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores; (Incluído pela Lei nº 13.786, 
de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

III - valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor 
atualizado do contrato, pro rata die; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

 (TJ-RO - 2019) 

IV - demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. (Incluído pela Lei nº 
13.786, de 2018) 

§ 3º  Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser 
pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 4º  Os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados 
aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do 
imóvel. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 5º  Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os 
arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores 
descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção 
monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou 
documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, 
que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) da quantia paga. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 6º  Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei nº 
10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver 
remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato.  (Incluído pela Lei nº 13.786, 
de 2018) 

§ 7º  Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os §§ 5º ou 6º deste 
artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda.  (Incluído 
pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 8º O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do § 7º deste artigo deve ser atualizado com 
base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do 
imóvel.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 
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§ 9º  Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao 
desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações 
originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros 
e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 10.  Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao 
adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com 
a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.  (Incluído 
pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 11.  Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de 
carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da 
contagem do prazo a que se refere o § 10 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 12.  Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias a que se refere o § 10 deste artigo sem que tenha sido exercido 
o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, 
conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.  (Incluído pela Lei nº 
13.786, de 2018) 

§ 13.  Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir 
condições diferenciadas das previstas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 14.  Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, 
com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto 
adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de 
procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios 
estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral.  (Incluído pela 
Lei nº 13.786, de 2018) 

Brasília, 16 de dezembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soares Campos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1964 

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. 
* ATUALIZADO ATÉ 14/7/2020 

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:  
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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO IV 
DA PUBLICIDADE 

Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o 
motivo ou interesse do pedido. 

 (TJ-GO - 2015) 

Parágrafo único. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio 
da rede mundial de computadores (internet) deverão ser assinados com uso de certificado digital, que 
atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 
2009) 

Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7o, e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada 
independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento 
arquivado no cartório. (Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999) 

 O Provimento 73/2018 do CNJ, que dispõe acerca da averbação da alteração do prenome e gênero nos assentos de 
nascimento e casamento da pessoa transgênero no Registro Civil, prevê a natureza sigilosa da referida modificação, razão 
pela qual a informação a seu respeito não pode constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa 
requerente ou por determinação judicial, hipóteses em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. Essa 
hipótese, portanto, configura exceção à regra de publicidade insculpida no art. 18. (Provimento 73/2018 do CNJ, art. 5º) 

Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e 
devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 
(cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975) 

 (TJ-GO - 2015) 

§ 1º A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico. (Redação dada 
pela Lei nº 6.216, de 1975) 

§ 2º As certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão, sempre, a data em que foi Iavrado o 
assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão 
preenchidos também em manuscrito ou datilografados. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975) 

§ 3º Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou não, a filiação, 
salvo a requerimento do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial. (Incluído dada pela 
Lei nº 6.216, de 1975)   

 (TJ-GO - 2015) 
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§ 4o As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data, por extenso, do 
nascimento e, ainda, expressamente, a naturalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017) 

§ 5º As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que 
permitam a sua reprodução por fotocópia, ou outro processo equivalente. (Incluído dada pela Lei nº 6.216, 
de 1975) 

Art. 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial 
mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade 
civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975) 

 (TJ-GO - 2015) 

Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a 
inscrição de que "a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. (Incluído dada 
pela Lei nº 6.216, de 1975) 

 (TJ-GO - 2015) 

TÍTULO II 
DO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS 

CAPÍTULO IV 
DO NASCIMENTO 

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que 
tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado 
em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório. (Redação dada 
pela Lei nº 9.053, de 1995)  

 (TJ-MG - 2018) 

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: (Renumerado do art. 55, pela Lei nº 6.216, de 1975). 

§ 4o A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de residência da 
mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá 
ao declarante no ato de registro do nascimento. (Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017) 

 (TJ-MG - 2018) 

Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido 
o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo 
reconhecimento no ato. (Renumerado do art. 56, pela Lei nº 6.216, de 1975). 
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Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os 
seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito 
o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente. 

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por 
procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 
alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).  

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do 
Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o 
mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.100, de 2009). 

 Direito Constitucional e Civil. Transexual. Identidade de gênero. Direito subjetivo à alteração do nome e da classificação de 
gênero no assento de nascimento. Possibilidade independentemente de cirurgia de procedimento cirúrgico de 
redesignação. Princípios da dignidade da pessoa humana, da personalidade, da intimidade, da isonomia, da saúde e da 
felicidade. Convivência com os princípios da publicidade, da informação pública, da segurança jurídica, da veracidade dos 
registros públicos e da confiança. Recurso extraordinário provido. (...) i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo 
à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da 
manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela 
via administrativa. ii) Essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão 
do termo ‘transexual’. iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo 
vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação 
judicial. iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento 
do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou 
privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 
670422, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado Em 15/08/2018, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito 
Dje-051  Divulg 09-03-2020  Public 10-03-2020) 

 O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro 
civil, exigindo-se, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, em respeito aos princípios da identidade 
e da dignidade da pessoa humana, inerentes à personalidade. (REsp 1561933/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 23/04/2018) 

 É possível a modificação do nome civil em decorrência do direito à dupla cidadania, de forma a unificar os registros à luz 
dos princípios da verdade real e da simetria. (REsp 1310088/MG, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Rel. P/ Acórdão 
Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 19/08/2016) 

 A continuidade do uso do sobrenome do ex-cônjuge, à exceção dos impedimentos elencados pela legislação civil, afirma-
se como direito inerente à personalidade, integrando-se à identidade civil da pessoa e identificando-a em seu entorno social 
e familiar. (REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018) 

 O direito ao nome, enquanto atributo dos direitos da personalidade, torna possível o restabelecimento do nome de solteiro 
após a dissolução do vínculo conjugal em decorrência da morte. (REsp 1724718/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018) 

 A alteração do nome no assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e deve ser motivada nos casos 
em que se constatar equívoco capaz de provocar conflito, insegurança ou violação ao princípio da veracidade. (REsp 
1217166/MA,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 14/02/2017,DJE 24/03/2017) 

CAPÍTULO IX 
DO ÓBITO 

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do 
lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída 
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após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso 
contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. (Redação dada pela 
Lei nº 13.484, de 2017)   

 (TJ-MG - 2018) 

§ 1º Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se houve 
registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 
1975). 

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser 
incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) 
médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade 
judiciária. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (TJ-MG - 2018) 

TÍTULO V 
 DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: (Renumerado do art. 168 com nova 
redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-SC - 2017) 

I - o registro: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-SC - 2017) 

1) da instituição de bem de família; 

 É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a 
locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Súmula 486, STJ) 

 A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. 
(Súmula 449, STJ) 

 O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas 
ou viúvas. (Súmula 364, STJ) 

 A Lei nº 8.009/1990 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. (Súmula 205, STJ) 

2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais; 

 A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e 
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (Súmula 308, STJ) 
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 A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la. (Resp. 
1.408.861, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julg. 20.10.2015, Dje. 6.11.2015) 

3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de 
alienação da coisa locada; 

 Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. (Súmula 
335, STJ) 

 O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. (Súmula 214, STJ)  

4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os 
respectivos pertences ou sem eles; 

5) das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis; 

 (TJ-SC - 2017) 

 Não enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis. (Súmula 
621, STF) 

 A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das 
diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos 
financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. (Súmula 560, 
STJ) 

 O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 
adquirente. (Súmula 375, STJ)  

6) das servidões em geral; 

7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família; 

 A inexistência de outros bens imóveis no patrimônio de cônjuge/companheiro sobrevivente não é requisito para o 
reconhecimento do direito real de habitação. (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) 

 O direito real de habitação pode ser exercido tanto pelo cônjuge como pelo companheiro supérstites.  (AgInt no REsp 
1525456/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 21/06/2019) 

 O direito real de adjudicação somente será exercitável se o locatário efetuar o depósito do preço do bem e das demais 
despesas de transferência; formular o pedido de adjudicação no prazo de 6 (seis) meses do registro do contrato de compra 
e venda do imóvel; bem como promover a averbação do contrato de locação assinado por duas testemunhas na matrícula 
do bem no Cartório de Registro de Imóveis, 30 (trinta) dias antes da referida alienação. (AgInt no AgInt no AREsp 
909595/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) 

8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade; 

9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão, com ou 
sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago 
no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações; 

 É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Dec-Lei 58, de 10.12.1937. 
(Súmula 166, STF) 
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 Não se aplica o regime do Decreto-lei 58, de 10.12.1937, ao compromisso de compra e venda não inscrito no Registro 
Imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. (Súmula 167, STF) 

 A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpretação para constituir em 
mora o devedor. (Súmula 76, STJ) 

 A inexecução do contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega 
do imóvel na data acordada, acarreta, além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de 
indenização por lucros cessantes. (AgInt no AREsp 1162773/AM,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 
26/06/2018,DJE 29/06/2018) 

 Há presunção de prejuízo do promitente comprador a viabilizar a condenação por lucros cessantes pelo descumprimento 
do prazo para entrega de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda ou de compra e venda. (AgInt no 
AREsp 1162773/AM,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 26/06/2018,DJE 29/06/2018) 

 Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária do valor correspondente às parcelas 
pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. (AgInt no REsp 1377034/RJ,Rel. Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 13/09/2016,DJE 27/09/2016) 

 Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidente em período anterior à entrega das chaves no 
contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação 
imobiliária. (AgInt no AREsp 932549/SP,Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 17/04/2018,DJE 26/04/2018) 

 Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o 
retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, 
desde a data em que a posse lhe foi transferida. (AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,Quarta Turma, Julgado 
em 10/04/2018,DJE 07/06/2018) 

 Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode 
recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada 
caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 886) (REsp 1704498/SP,Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, Julgado em 17/04/2018,DJE 24/04/2018) 

 O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento 
do IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 122) (AgInt no REsp 1655107/SP,Rel. Ministro Francisco 
Falcão, Segunda Turma, Julgado em 19/06/2018,DJE 22/06/2018) 

10) da enfiteuse; 

 Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. (Súmula 
496, STJ) 

11) da anticrese; 

12) das convenções antenupciais; 

13) (Revogado pela Lei n.13.986, de 2020) 

14) das cédulas de crédito, industrial; 

 A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária. (Súmula 16, STJ) 

 A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. (Súmula 30, STJ) 

 A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite pacto de capitalização de juros. (Súmula 93, STJ) 

 A taxa referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada. (Súmula 295, 
STJ) 
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15) dos contratos de penhor rural; 

16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações; 

17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio; 

 A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. 
(Súmula 260, STJ) 

18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas 
condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condomínio se formalizar na vigência desta Lei; 

19) dos loteamentos urbanos e rurais; 

 As restrições e obrigações constantes no contrato-padrão de loteamentos imobiliários se incorporam ao registro e vinculam 
os posteriores adquirentes, porquanto dotadas de publicidade inerente aos registros públicos. (AgInt no REsp 
1614045/SP,Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 14/03/2017,DJE 27/03/2017) 

 Compete à Corregedoria do Tribunal de Justiça ou ao Conselho Superior da Magistratura - e não a órgão jurisdicional de 
segunda instância do Tribunal de Justiça - julgar recurso intentado contra decisão de juízo que julga impugnação ao registro 
de loteamento urbano. (Resp. 1.370.524, Rel. Min. Marco Buzzi, J. em 28/04/2015, DJe 27/10/2015) 

20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-
lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se 
formalizar na vigência desta Lei; 

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; 

22) (Revogado pela Lei nº 6.850, de 1980) 

23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos 
de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos 
incorporadores; 

24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento 
das dívidas da herança; 

25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em 
inventário ou arrolamento quando não houver partilha; 

26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública; 

27) do dote; 

28) das sentenças declaratórias de usucapião; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001) 

 O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião. (Súmula 391, STF) 
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 Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por 
usucapião. (Súmula 340, STF) 

 O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião. (Súmula 263, STF) 

 A usucapião pode ser arguida em defesa. (Súmula 237, STF) 

29) da compra e venda pura e da condicional; 

30) da permuta; 

31) da dação em pagamento; 

32) da transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social; 

 A transferência do domínio de imóvel faz-se com o registro e não com a averbação. O disposto no artigo 234 da Lei das 
Sociedades por Ações aplica-se à incorporação de sociedades, em que há sucessão, e não à incorporação de bens ao capital. 
(...) (REsp 96.713/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/1999, DJ 29/05/2000, p. 147) 

33) da doação entre vivos; 

34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da 
indenização; 

 Não contraria a Constituição o art. 15, §1º, DL. 3.365/41 (Lei da Desapropriação por utilidade pública). (Súmula 652, STF) 

 A invasão de imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. (Súmula 354, STJ) 

35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. (Incluído pela Lei nº 9.514, de 1997) 

36). da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão; (Redação dada pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 

37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de 
moradia; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.220, de 2001) 

38) (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

40) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.220, de 2001) 

41. da legitimação de posse; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

42. da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da Lei no 11.977, de 7 de julho 
de 2009; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

43. da Certidão de Regularização Fundiária (CRF); (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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44. da legitimação fundiária. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - a averbação: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-SC - 2017) 

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis 
ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao 
casamento; 

2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais; 

3) dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão a que alude 
o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente 
à vigência desta Lei; 

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, 
do desmembramento e do loteamento de imóveis; 

 (TJ-SC - 2017) 

5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de 
qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas; 

6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta Lei; 

7) das cédulas hipotecárias; 

8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis; 

9) das sentenças de separação de dote; 

10) do restabelecimento da sociedade conjugal; 

11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem 
como da constituição de fideicomisso; 

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; 

13) " ex offício ", dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público. 

 (TJ-SC - 2017) 
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14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas 
respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. (Incluído pela Lei nº 6.850, de 
1980) 

15 - da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante 
do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as 
mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. (Incluído pela Lei nº 6.941, de 
1981) 

16) do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência. (Incluído pela Lei nº 8.245, 
de 1991) 

 Salvo estipulação contratual averbada no Registro Imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. 
(Súmula 158, STF) 

17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. (Incluído 
pela Lei nº 9.514, de 1997) 

18) da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano; (Incluído 
pela Lei nº 10.257, de 2001) 

19) da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

20) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. (Incluído pela Lei nº 10.257, de 2001) 

21) da cessão de crédito imobiliário. (Vide Medida Provisória nº 2.223, de 2001) (Incluído pela Lei nº 10.931, 
de 2004) 

22. da reserva legal; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

23. da servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

24. do destaque de imóvel de gleba pública originária. (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009) 

25. (Vide Medida Provisória nº 458, de 2009) 

26. do auto de demarcação urbanística. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

27. da extinção da legitimação de posse; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

28. da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

29. da extinção da concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

30. da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições 
contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo art. 31 da Lei 
no 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do art. 347 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
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Civil, realizada em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório 
firmado pelo credor original e pelo mutuário. (Redação dada pela Lei nº 12.810, de 2013) 

31. da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos 
órgãos fundiários federais na Amazônia Legal. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

32. do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de 
quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de 
processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor 
do empreendimento ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de 
qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua 
responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o Município, não implicando 
transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. (Incluído pela 
Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 168 - Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que 
se referem as leis civis. (Renumerado do art. 168 § 2º para artigo autônomo pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-SC - 2017) 

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. (Renumerado do art. 173 com nova redação 
pela Lei nº 6.216, de 1975). 

§ 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. (Incluído pela 
Lei nº 10.267, de 2001) 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 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. (Incluído pela Lei 
nº 10.267, de 2001) 
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CAPÍTULO III 
DO PROCESSO DO REGISTRO 

Art. 189 - Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, 
o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 (trinta) dias que os interessados na primeira 
promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado 
o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. (Renumerado do art. 190 com 
nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (TJ-RS - 2018) 

Art. 192 - O disposto nos arts. 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas, da mesma data e apresentadas 
no mesmo dia, que determinem, taxativamente, a hora da sua lavratura, prevalecendo, para efeito de 
prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar. (Renumerado do artigo 192 parágrafo único pela Lei nº 6.216, 
de 1975). 

 (TJ-RS - 2018) 

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. (Renumerado do art. 197 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-BA - 2019) (TJ-RS - 2018) 

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o 
apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e 
com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, obedecendo-se ao seguinte: 
(Renumerado do art 198 a 201 "caput" com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-DFT - 2015) (TJ-SC - 2015) 

I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida; 

 (TJ-SC - 2015) 

Il - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas; 

  (TJ-SC - 2015) 

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da 
suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias; 

 (TJ-SC - 2015) 
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IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeterse-ão ao juízo competente, mediante 
carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título. 

  (TJ-SC - 2015) 

Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso 
competente. (Renumerado do art. 205 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).  

 (TJ-BA - 2019) (TJ-DFT - 2015) 

 O processo de dúvida suscitado pelo Oficial do Registro tramitado perante o Poder Judiciário reveste-se, a rigor, de caráter 
administrativo, atuando o juízo monocrático, ou o colegiado, em atividade de controle da Administração Pública, 
mostrando-se inviável, portanto, avaliar suscitação de dúvida registral pela via do recurso especial. (STJ, REsp nº 1.368.362, 
4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJ 23.04.2018) 

Art. 216 - O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou 
por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado 
sobre fraude à execução. (Renumerado do art. 217 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975) 

Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, 
instruído com: (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

 (TJ-AL - 2019) (TJ-MG - 2018) 

I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, 
conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 da Lei no 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil); (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de 
responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; 
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; 
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e 
o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. (Incluído 
pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 1o O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a 
rejeição do pedido. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados 
na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo 
registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar 
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consentimento expresso em quinze dias, interpretado o silêncio como concordância. (Redação dada pela Lei 
nº 13.465, de 2017) 

§ 3o O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, 
pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de 
recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 
2015) (Vigência)   

§ 4o O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde 
houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 
dias. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 5o Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo 
oficial de registro de imóveis. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 6o Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, sem pendência de diligências na forma do § 
5o deste artigo e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a 
aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. 
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 7o Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

 (TJ-AL - 2019)  

§ 8o Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis 
rejeitará o pedido. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 9o A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. (Incluído pela Lei 
nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

 (TJ-AL - 2019) 

§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por 
qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum 
terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca 
da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento 
comum. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

§ 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado 
consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos 
imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do § 2o deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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§ 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso IV do caput deste artigo, a 
posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação 
administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto no § 5o do art. 
381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383 da Lei no 13.105, de 16 março de 2015 (Código de Processo Civil). 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-AL - 2019) 

CAPÍTULO V 
DOS TÍTULOS 

Art. 221 - Somente são admitidos registro: (Renumerado com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

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; 

 (TJ-RS - 2018) 

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. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes 
indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os 
nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar 
do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo 
dos interessados certidão do registro imobiliário. (Renumerado do art. 228 com nova redação pela Lei nº 
6.216, de 1975). 

 (TJ-RO - 2019) 

 DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. 
MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da 
especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações 
exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel 
rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que 
contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. 
Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. (...) (REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013) 
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§ 1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos 
particulares apresentados em cartório para registro. 

§ 2º Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel 
não coincida com a que consta do registro anterior. 

 (TJ-RO - 2019) 

§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão 
obtidos 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. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001) 

Art. 226 - Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. 
(Renumerado do art. 229 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

CAPÍTULO VI 
DA MATRÍCULA 

Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de 
matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as 
primitivas. (Renumerado do art. 231 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única: (Incluído pela Lei nº 6.216, de 
1975). 

 (TJ-RJ - 2019) 

 "(...) 2. A unificação de matrículas de imóveis contíguos pertencentes a um só proprietário prevista no artigo 234 da Lei n. 
6.015/73 deve ser realizada de forma extrajudicial pelo Oficial do Registro de Imóveis competente. (...)" (REsp 977.958/SC, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011) 

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; (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-RJ - 2019) 

II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a 
averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. (Incluído 
pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-RJ - 2019) 

III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada em nome da União, 
Estado, Município ou Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
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 (TJ-RJ - 2019) 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 (TJ-RJ - 2019) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011)  

 (TJ-RJ - 2019) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 

 (TJ-RJ - 2019) 

DO REGISTRO 

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. (Renumerado do art. 235 e parágrafo 
único com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 (TJ-RO - 2019) 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins 
residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinquenta por 
cento). (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981)  

 (TJ-GO - 2015) 

Brasília, 31 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1973 e retificado em 30.10.1975 
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Republicado no DOU de 16.9.1975 (Suplemento), de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.216, de 1975, com as 
alterações advindas das Leis nºs 6.140, de 28/11/1974 e 6.216, de 30/6/1975 e retificado em 30.10.1975 

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991. 
* ATUALIZADO ATÉ 23/6/2020 

Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. 

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

TÍTULO I 
DA LOCAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I 
DA LOCAÇÃO EM GERAL 

Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário 
não se estipulou. 

 (TJ-AC - 2019) 

Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou 
sublocatários. 

Art. 4o  Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel 
alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando 
a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for 
judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei nº 12.744, de 2012) 

 (TJ-MS - 2015) 

Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, 
pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início 
do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência. 

Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de 
despejo. 

 (TJ-RJ - 2019) 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de 
desapropriação, com a imissão do expropriante na posse do imóvel. 

Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo 
de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver 
cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 

 (TJ-RJ - 2016) 

§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com 
imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. 

§ 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do 
compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. 

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 

I - por mútuo acordo; 

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; 

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; 

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser 
normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a 
consenti - las. 

Art. 10. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. 

 (TJ-AC - 2019) 

Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: 

I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, 
os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus , desde que 
residentes no imóvel; 

II - nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. 

Art. 12.  Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a 
locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no 
imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-MG - 2018) 
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§ 1o  Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador 
e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-MG - 2018) 

§ 2o  O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do 
recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança 
durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-MG - 2018) (TJ-PI - 2015) 

SEÇÃO III 
DO ALUGUEL 

Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o 
pagamento antecipado do aluguel. 

 (TJ-MG - 2018) 

SEÇÃO IV 
DOS DEVERES DO LOCADOR E DO LOCATÁRIO 

Art. 22. O locador é obrigado a: 

 (TJ-SE - 2015) 

I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; 

II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; 

III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

V - fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, 
com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 

 (TJ-SE - 2015) 

VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica; 

 (TJ-SE - 2015) 

VII - pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as 
despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador; 
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VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou 
venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato; 

IX - exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas; 

X - pagar as despesas extraordinárias de condomínio. 

 (TJ-SE - 2015) 

Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos 
gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente: 

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; 

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; 

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício; 

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao 
início da locação; 

e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e 
de lazer; 

f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; 

g) constituição de fundo de reserva. 

Art. 23. O locatário é obrigado a: 

 (TJ-SE - 2015) 

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo 
estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 
local não tiver sido indicado no contrato; 

II - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o 
fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; 

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do 
seu uso normal; 

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja 
reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 
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V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por 
si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos; 

VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do 
locador; 

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, 
bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário; 

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; 

 (TJ-SE - 2015) 

IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia 
e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 
27; 

X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos; 

XI - pagar o prêmio do seguro de fiança; 

 (TJ-SE - 2015) 

XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio. 

 (TJ-SE - 2015) 

SEÇÃO V 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em 
pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com 
terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial 
ou outro meio de ciência inequívoca. 

 (TJ-MG - 2018) 

 "Jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido do dever de o locador dar ciência inequívoca ao locatário 
acerca do valor oferecido por terceiro interessado na aquisição do imóvel locado, sendo a sua falta sancionada com o 
dever de reparação dos prejuízos causados". (REsp 1613668/RJ, rel. min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 06/11/2018) 

Art. 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá 
sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. 

Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão 
judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. 

 (TJ-MG - 2018) 
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SEÇÃO VI 
DAS BENFEITORIAS 

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo 
locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão 
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. 

 (TJ-AL - 2019) 

Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a 
locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. 

 (TJ-AL - 2019) 

SEÇÃO VII 
DAS GARANTIAS LOCATÍCIAS 

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: 

 (TJ-AC - 2019) 

I - caução; 

 (TJ-AC - 2019) 

II - fiança; 

 (TJ-AC - 2019) 

III - seguro de fiança locatícia. 

 (TJ-AC - 2019) 

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 (TJ-AC - 2019) 

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 
contrato de locação. 

 (TJ-RJ - 2016) 

Art. 39.  Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a 
efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta 
Lei.  (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 
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 (TJ-RJ - 2019) 

 "Não há necessidade de expressa anuência dos fiadores quanto à prorrogação do contrato". (REsp 1607422/SP, rel. min. 
Nancy Andrighi, j. 17/10/2017) 

Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes 
casos: 

I - morte do fiador; 

II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas 
judicialmente;  (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 

III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem 
comunicação ao locador; 

IV - exoneração do fiador; 

V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; 

VI - desaparecimento dos bens móveis; 

VII - desapropriação ou alienação do imóvel. 

VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005) 

IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua 
intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias 
após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-PI - 2015) 

 "Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os 
efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado 
o contrato de locação, e não da notificação".  (REsp 1798924/RS, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2019) 

Parágrafo único.  O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 
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CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

SEÇÃO I 
DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL 

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do 
contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 

 (TJ-RJ - 2019) (TJ-SP - 2018) 

§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias 
sem oposição do locador, presumir- se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato. 

 (TJ-SP - 2018) 

§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo 
de trinta dias para desocupação. 

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo 
estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser 
retomado o imóvel: 

 (TJ-SP - 2018) 

I - Nos casos do art. 9º; 

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada 
com o seu emprego; 

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente 
ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; 

IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder 
Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a 
exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento; 

V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 

SEÇÃO II 
DAS LOCAÇÃO PARA TEMPORADA 

Art. 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como 
exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 para atender as demais obrigações do 
contrato. 
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 (TJ-MG - 2018) 

Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 
trinta dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o 
pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. 

 (TJ-RJ - 2019) 

Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após trinta 
meses de seu início ou nas hipóteses do art. 47. 

SEÇÃO III 
DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL 

Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições 
livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta 
lei. 

 (TJ-SC - 2015) 

§ 1º O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: 

a) as despesas referidas nas alíneas a, b e d do parágrafo único do art. 22; e 

b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o 
memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum. 

§ 2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força 
maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe 
exigir a comprovação das mesmas. 

Art. 54-A.  Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, 
construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo 
pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições 
livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 12.744, de 2012) 

 (TJ-RJ - 2016) (TJ-SC - 2015) (TJ-SP - 2015) 

§ 1o  Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de 
vigência do contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012) 

 (TJ-RJ - 2016) (TJ-SC - 2015) (TJ-SP - 2015) 
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§ 2o  Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a 
multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo 
final da locação.  (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012) 

 (TJ-RJ - 2016) (TJ-SC - 2015) 

TÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO II 
DAS AÇÕES DE DESPEJO 

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. 

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 
tiverem por fundamento exclusivo: 

 (TJ-PI - 2015) (TJ-RJ - 2019) 

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 
duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado 
da assinatura do instrumento; 

 (TJ-PI - 2015) 

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela 
demonstrada em audiência prévia; 

 (TJ-PI - 2015) 

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta 
dias após o vencimento do contrato; 

 (TJ-PI - 2015) 

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do 
art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; 

 (TJ-PI - 2015) 

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. 

 (TJ-PI - 2015) 
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VI – o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, 
determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do 
locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-PI - 2015) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova 
garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-PI - 2015) 

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 
termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, 
de 2009) 

 (TJ-PI - 2015) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido 
de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido 
de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-PI - 2015) 

§ 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão 
intervir no processo como assistentes. 

§ 3o  No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a 
liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 
independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, 
na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, 
se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. 

§ 1º Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. 

§ 2º O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. 

 (TJ-AC - 2019) 

CAPÍTULO III 
DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO 

Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, 
será observado o seguinte: 
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 (TJ-AC - 2019) 

I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar 
os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores; 

II - determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de vinte e quatro horas, efetuar o 
depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo; 

III - o pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser 
prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos 
vencimentos; 

IV - não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o 
pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de 
vinte por cento do valor dos depósitos; 

V - a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria 
de fato, a: 

a) não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida; 

b) ter sido justa a recusa; 

c) não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento; 

d) não ter sido o depósito integral; 

VI - além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da 
consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral; 

VII - o autor poderá complementar o depósito inicial, no prazo de cinco dias contados da ciência do 
oferecimento da resposta, com acréscimo de dez por cento sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz 
declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor-reconvindo a 
responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dos depósitos; 

VIII - havendo, na reconvenção, cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos valores objeto 
da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso 
ambos tenham sido acolhidos. 

 (TJ-AC - 2019) 

Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não 
penda controvérsia. 
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CAPÍTULO IV 
DA AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL 

Art. 68.  Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (Redação dada 
pela Lei nº 12.112, de 2009) 

I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá 
indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; 

II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos 
tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde 
a citação, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-RS - 2018) 

a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) 
do pedido; (Incluída pela Lei nº 12.112, de 2009) 

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) 
do aluguel vigente; (Incluída pela Lei nº 12.112, de 2009) 

 (TJ-RS - 2018) 

III - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, 
fornecendo os elementos para tanto;  

IV – na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver 
discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, 
determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e 
julgamento; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 

V – o pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso 
contra a decisão que fixar o aluguel provisório. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

§ 1º Não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel (arts. 46, parágrafo 2° 
e 57), ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. 

§ 2º No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada 
em lei. 

 (TJ-AC - 2019) (TJ-RS - 2018) 

Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, 
descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em 
julgado da decisão que fixar o novo aluguel. 
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 (TJ-RS - 2018) 

§ 1º Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento 
do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para 
reajustamento do aluguel. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 2º A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. 

Art. 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado 
mediante expedição de mandado de despejo. 

 (TJ-RS - 2018) 

CAPÍTULO V 
DA AÇÃO RENOVATÓRIA 

Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação 
renovatória deverá ser instruída com: 

 (TJ-AC - 2019) 

I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; 

II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; 

III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; 

IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; 

V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do 
nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-
se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, 
comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade 
financeira;  (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 

VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, 
autorizado por seu cônjuge, se casado for; 

VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. 

Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador 
e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador 
dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário 
ficará diretamente obrigado à renovação. 
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 (TJ-AC - 2019) 

Brasília, 18 de outubro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.10.1991 

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994. 
* ATUALIZADO ATÉ 15/7/2020 

Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de 
registro. (Lei dos cartórios)  

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

TÍTULO II 
DAS NORMAS COMUNS 

CAPÍTULO II 
DOS PREPOSTOS 

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar 
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração 
livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 

 (TJ-DFT - 2015) (TJ-RS - 2016) 

§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem 
necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. 

 (TJ-DFT - 2015) (TJ-RS - 2016) 

§ 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. 

§ 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar. 

§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos 
que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.  

 (TJ-RS - 2016) 
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§ 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo 
respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. 

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da 
responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 
investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de 
funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. 

 (TJ-RS - 2016) 

CAPÍTULO III 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem 
a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso.   (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).  

 (TJ-DFT - 2015) (TJ-RS - 2016) 

 "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, 
causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de 
improbidade administrativa". (RE 842846/RJ, rel. min. Luiz Fux, j. 27/02/2019) 

 "O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de 
serviço público por delegação, causem a terceiros". (RE 842846/RJ, rel. min. Luiz Fux, j. 27/02/2019) 

 "O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que os arts. 21 e 22 da Lei n. 8.935/94 atribuem a 
responsabilidade dos titulares de cartórios pelos atos praticados por seus prepostos". (RMS 23.587/RJ, rel. min. Francisco 
Falcão, j. 03/11/2008) 

Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de 
lavratura do ato registral ou notarial. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).  

 (TJ-DFT - 2015) (TJ-RS - 2016) 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E DAS PENALIDADES 

Art. 35. A perda da delegação dependerá: 

 (TJ-DFT - 2015) 

I - de sentença judicial transitada em julgado; ou 

II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo 
direito de defesa.  

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13286.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13286.htm#art2
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TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos 
os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda, adotar sistemas 
de computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios de reprodução. 

 (TJ-DFT - 2015) 

Brasília, 18 de novembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 

ITAMAR FRANCO 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.1994 

LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997. 
* ATUALIZADO ATÉ 22/6/2020 

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 I 
DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

SEÇÃO II 
DAS ENTIDADES 

Art. 3º As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob 
a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão 
e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros 
títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. 

 (TJ-SP - 2018) 

SEÇÃO IV 
DO CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

Art. 6º O Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI é título de crédito nominativo, de livre negociação, 
lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. 
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 (TJ-SP - 2018) 

Parágrafo único. O CRI é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras. 

 (TJ-SP - 2018) 

SEÇÃO V 
DA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

Art. 8º A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos são expressamente 
vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de Créditos, 
lavrado por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos: 

 (TJ-SP - 2018) 

I - a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação 
do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado 
e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido; (Redação dada pela Lei 
nº 10.931, de 2004) 

 (TJ-SP - 2018) 

II - a identificação dos títulos emitidos; 

 (TJ-SP - 2018) 

III - a constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso. 

 (TJ-SP - 2018) 

Parágrafo único. Será permitida a securitização de créditos oriundos da alienação de unidades em 
edificação sob regime de incorporação nos moldes da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

 (TJ-SP - 2018) 

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. 

 (TJ-MS - 2015) (TJ-RJ - 2016) (TJ-RR - 2015) 
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§ 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:  (Renumerado do 
parágrafo único pela Lei nº 11.481, de 2007) 

 (TJ-RR - 2015) 

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do 
domínio útil no fiduciário;  (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

II - o direito de uso especial para fins de moradia;  (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

IV - a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-
se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 

 (TJ-MS - 2015) (TJ-RR - 2015) 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 
regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 
de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do 
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de 
intimação. 

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. 

 (TJ-MS - 2020) 

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador 
regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por 
oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva 
recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. 

 (TJ-AC - 2019) (TJ-MS - 2020) 

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o 
serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o 
encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em 
sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, 
na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-MS - 2020) 
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§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a 
intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento 
de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-MS - 2020) 

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e 
informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 
comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da 
data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

 "Quando o devedor se encontrar em outro local, incerto e não sabido, admite-se a intimação por edital." (REsp 1449967 
/ CE, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/11/2015) 

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. 

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária 
relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de 
cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 
trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante 
pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em 
que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-RJ - 2016) 

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados 
da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do 
imóvel. 

 (TJ-MS - 2015) (TJ-RJ - 2016) 

 Considera-se preço vil quando  o bem penhorado for arrematado por valor inferior  a  50%  (cinquenta  por  cento) do  
valor originariamente atribuído  pelo laudo de avaliação. (AgInt no REsp 1461951 / PR, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
j. 21/02/2017) 

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na 
forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias 
seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais. 

 (TJ-AC - 2019) 

 É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor 
quanto a data de leilão extrajudicial ainda que tenha sido intimado anteriormente para purgar a mora. (AREsp 1508587, 
rel. min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/06/2020) 

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão 
comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até 
a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que 
trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao 
laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor 
fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor 
fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de 
que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 É possível a quitação do débito mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O contrato só 
se extingue pela alienação em leilão público e após a lavratura do auto de arrematação. Essa garantia atende as 
expectativas do credor e protege o devedor da onerosidade do meio executivo. (REsp nº 1.518.085/RS, rel. min. Marco 
Aurélio Bellizze, j. 12/05/2015) 

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: 

I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; 

II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias 
à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. 

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a 
importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois 
de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que 
importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. 

 (TJ-RJ - 2016) 

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, 
considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. 

§ 6º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do 
segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 38. Os atos e contratos referidos nesta Lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem 
à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser 
celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. (Redação 
dada pela Lei nº 11.076, de 2004) 

 (TJ-AC - 2019) 

Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere 
esta Lei: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

I - não se aplicam as disposições da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais disposições legais 
referentes ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH; 

II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, 
exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. (Redação dada pela Lei 
nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-MS - 2015) 

Brasília, 20 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Antonio Kandir. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.1997 e retificado em 24.11.1997. 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 
* ATUALIZADO ATÉ24/6/2020 

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 

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

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 



 

 

 95 
357 

 (TJ-SC - 2015) 

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o 
consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo; 

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais 
de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra; 

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou 
científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra 
forma de transferência de propriedade ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer 
meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um 
fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário 
por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

 (TJ-SC - 2015) 

VIII - obra: 

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 

f) originária - a criação primígena; 

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a 
publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas 
contribuições se fundem numa criação autônoma; 
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i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por 
meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, 
do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação; 

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma 
representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever 
de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da 
primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das 
representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de 
decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas 
que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer 
formaobras literárias ou artísticas ou expressões do folclore. 

XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as 
empresas de radiodifusão.(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

TÍTULO IV 
DA UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS E DOS FONOGRAMAS 

CAPÍTULO I 
DA EDIÇÃO 

Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, 
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e 
nas condições pactuadas com o autor. 

 (TJ-MG - 2018) 

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 

I - o título da obra e seu autor; 

II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
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Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autorpara concluir a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra; 

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço; 

 (TJ-MG - 2018) 

III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição. 

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame da 
escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. 

 (TJ-MG - 2018) 

Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os 
exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na 
aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. 

 (TJ-MG - 2018) 

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco Weffort 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.2.1998 

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DIRETRIZES GERAIS 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 (TJ-RO - 2019) 
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:   

 (TJ-MG - 2018) (TJ-RO - 2019) 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 
urbana; 

 (TJ-RO - 2019) 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

 (TJ-RO - 2019) 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 

 (TJ-RO - 2019) 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental;  

 (TJ-MG - 2018) 
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h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 2012) 

CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

SEÇÃO I 
DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

 (TJ-RO - 2019) (TJ-RR - 2015) 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; 

 (TJ-RO - 2019) 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

 (TJ-RO - 2019) 

III – planejamento municipal, em especial: 

 (TJ-PR - 2017) (TJ-RO - 2019) 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) zoneamento ambiental; 

 (TJ-PR - 2017) 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

 (TJ-RO - 2019) 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: 
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a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 

 O artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada 
zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos 
autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a 
manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária. (REsp 1695340/MG, rel. ministro Mauro Campbeell 
Marques, j. 17-09-2019, DJE 24-09-2019). 

 As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 
(REsp 1280871/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ ac. min. Marco Buzzi, j.11-03-2015, DJE 22-05-2015) 

 Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado 
em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. (REsp 1112646/SP, rel. min. Herman Benjamin, j. 
26-08-2009) 

b) contribuição de melhoria; 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

 (TJ-RR - 2015) 

a) desapropriação; 

 A norma do art. 3º do DL 1.075/1970 (quando o valor arbitrado fôr superior à oferta, o juiz só autorizará a imissão provisória 
na posse do imóvel, se o expropriante complementar o depósito para que êste atinja a metade do valor arbitrado), que 
permite ao desapropriante o pagamento de metade do valor arbitrado, para imitir-se provisoriamente na posse de 
imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta precedente e nem o é com a atual. (RE 191.078, rel. min. Menezes 
Direito, j. 15-04-2008, DJ 20-06-2008) 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

SEÇÃO II 
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo 
fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.  

 (TJ-AC - 2019) (TJ-PR - 2017) (TJ-SP - 2015) 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=535051&codigoClasse=437&numero=191078&siglaRecurso=&classe=RE
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SEÇÃO III 
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta 
Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à 
aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, 
mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

 (TJ-SP - 2015) 

 É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas 
progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. (Súmula 
668, STF) 

 É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de 
imóveis do contribuinte. (Súmula 589, STF) 

 Incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não 
está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. (Súmula 626, STJ). 

 Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano no que se 
refere à fato gerador ocorrido em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota 
mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em 
vigor à época. (RE 602347, rel. min. Edson Fachin, j. 04-11-2015, DJE 12-04-2016) 

 A progressividade extrafiscal também tem previsão normativa no Estatuto da Cidade. (ARE 639632 AgR/MS, rel. min. Luís 
Roberto Barroso, j. 22-10-2013, DJE 25-11-2013) 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 
5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima 
de quinze por cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município 
manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa 
prevista no art. 8o. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este 
artigo.  

 O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da 
propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, 
se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação 
administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração. Não há lei que preveja isenção tributária para 
a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN. (REsp 1482184/RS, 
rel. min. Humberto Martins, j.17-03-2015, DJE 24-03-2015) 

 A restrição à utilização da propriedade referente à área de preservação permanente em parte de imóvel urbano 
(loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação 
permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. (REsp 1128981/SP, rel. min. 
Benedito Gonçalves, j. 18-03-2010, DJE 25-03-2010) 



 

 

 102 
357 

SEÇÃO IV 
DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS 

Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do 
imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.  

 (TJ-AC - 2019) (TJ-PR - 2017) 

SEÇÃO V 
DA USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO 

Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta 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.  

 (TJ-MT - 2018) (TJ-RJ - 2016) 

 O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação não pode ser objeto de usucapião (AgInt no REsp 1584104/AL, 
rel. min. Raul Araújo, j. 17-08-2017, DJE 08-09-2017) 

 Com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real constituído sobre o imóvel, 
antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex 
tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando 
com ela relação de continuidade. (REsp 620610/DF, rel. min. Raul Araújo, j. 03-09-2013) 

 Longe fica de vulnerar o preceito decisão no sentido de obstáculo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em face de 
acordo homologado judicialmente. Considerou-se, para o afastamento do usucapião especial urbano, o acordo 
homologado. (RE 172.726, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-12-1998, DJ 14-05-1999) 

§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 

 É possível a partilha dos direitos de concessão de uso para moradia de imóvel público na dissolução de união estável. A 
concessão de uso de bens para fins de moradia, apesar de, por ela, não se alterar a titularidade do imóvel e ser concedida, 
em regra, de forma graciosa, possui, de fato, expressão econômica, notadamente por conferir ao particular o direito ao 
desfrute do valor de uso em situação desigual em relação aos demais particulares. Somado a isso, verifica-se, nos 
normativos que regulam as referidas concessões, a possibilidade de sua transferência, tanto por ato inter vivos como 
causa mortis, o que também agrega a possibilidade de ganho patrimonial ao mencionado direito. (REsp 1494302/DF, rel. 
min. Luís Felipe Salomão, j.13-06-2017, DJE 15-08-2017) 

§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

 (TJ-MT - 2018) 

§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, 
desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.  

Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total 
dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AIRESP%27.clas.+e+@num=%271584104%27)+ou+(%27AgInt%20no%20REsp%27+adj+%271584104%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=172726&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de 
outro imóvel urbano ou rural. (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017) 

 (TJ-AC - 2019) (TJ-MT - 2018) (TJ-RS - 2018) 

§ 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual 
servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

 (TJ-RS - 2018) 

§ 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da 
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

 (TJ-MT - 2018) (TJ-RS - 2018) 

§ 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação 
favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização 
posterior à constituição do condomínio.  

 (TJ-MT - 2018) (TJ-RS - 2018) 

§ 5o As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos 
dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. 

 (TJ-RS - 2018) 

SEÇÃO VII 
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 
determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.  

 (TJ-AC - 2019) (TJ-RS - 2016) 

§ 1o O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao 
terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. 

 (TJ-RS - 2016) 

§ 2o A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 
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Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, 
respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. 

 (TJ-RR - 2015) 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 
cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando:  

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 
patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 

 (TJ-MT - 2018) 

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta 
Lei; 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em 
desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do art. 
33 desta Lei; 

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei; 

VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 
e no art. 50 desta Lei; 

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da 
proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 

Brasília, 10 de julho de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 
Pedro Malan 

Benjamin Benzaquen Sicsú 
Martus Tavares 

José Sarney Filho 
Alberto Mendes Cardoso 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2001 e retificado em 17.7.2001 
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LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  

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

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 (TJ-MS - 2015) 

 O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) tem aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, 
ainda que firmadas anteriormente à sua vigência, por se tratar de norma cogente. (AgInt no AREsp 1045603/RS, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 17/10/2017, DJE 26/10/2017) 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 
DO DIREITO À VIDA 

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta 
Lei e da legislação vigente. 

 (TJ-MG - 2018) 

CAPÍTULO III 
DOS ALIMENTOS 

Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 

 (TJ-MG - 2018) 

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 

 (TJ-MG - 2018) (TJ-MS - 2015) (TJ-SC - 2017) 
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CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para 
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam preferencialmente os idosos. 

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

 (TJ-PR - 2017) 

§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, 
nos termos da lei. 

CAPÍTULO V 
DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 
esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

 (TJ-MS - 2015) 

 Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao desconto de 50% 
(cinquenta por cento) no valor do ingresso. (REsp 1512087/PR,Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado 
em 02/02/2016,DJE 24/10/2016) 

CAPÍTULO VI 
DA PROFISSIONALIZAÇÃO E DO TRABALHO 

Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 
limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

 (TJ-MG - 2018) (TJ-MS - 2015) 

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência 
ao de idade mais elevada. 

 (TJ-MS - 2015) 
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CAPÍTULO VIII 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. (Vide Decreto nº 6.214, de 2007) 

 (TJ-AL - 2019) 

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será 
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas. 

 Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), por analogia, a pedido de benefício 
assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um 
salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93. (AgRg no 
AREsp 319889/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma , Julgado em 06/12/2016,DJE 03/02/2017) 

CAPÍTULO X 
DO TRANSPORTE 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 

 (TJ-MS - 2015) 

 O art. 39 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do 
Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica 
na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. (STF. 
Plenário. ADI 3768, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/09/2007) 

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova 
de sua idade. 

§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para 
idosos. 

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, 
ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de 
transporte previstos no caput deste artigo. 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 
específica:  (Regulamento) (Vide Decreto nº 5.934, de 2006) 
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I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos; 

 A reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 
prevista no art. 40, I, do Estatuto do Idoso, não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos 
relacionados diretamente com o transporte, em que se incluem as tarifas de pedágio e de utilização dos terminais. (STJ. 
1ª Turma. REsp 1.543.465-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018) 

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

TÍTULO V 
DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO III 
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS 

Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. 

 (TJ-RJ - 2019) 

Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente: 

I – o Ministério Público; 

 (TJ-RJ - 2019) 

II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 (TJ-RJ - 2019) 

III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 

 (TJ-RJ - 2019) 

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre os fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da assembléia, 
se houver prévia autorização estatutária. 

 (TJ-RJ - 2019) 

§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa 
dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. 



 

 

 109 
357 

 (TJ-RJ - 2019) 

§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 
legitimado deverá assumir a titularidade ativa. 

Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá 
a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao adimplemento. 

§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do art. 273 do 
Código de Processo Civil. 

§ 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do 
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. 

 (TJ-RJ - 2019) 

§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será 
devida desde o dia em que se houver configurado. 

Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

 (TJ-RJ - 2019) 

TÍTULO VI 
DOS CRIMES 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES EM ESPÉCIE 

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando 
os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

 (TJ-RS - 2016) 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, 
dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

 (TJ-SP - 2015) 
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 Para a conduta de desviar bens do idoso, prevista no art. 102 da Lei n. 10.741/2003, não há necessidade de prévia posse 
por parte do agente, restrita à hipótese de apropriação. (REsp 1358865/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 
Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014) 

Brasília, 1o de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Antonio Palocci Filho 
Rubem Fonseca Filho 

Humberto Sérgio Costa LIma 
Guido Mantega 

Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Benedita Souza da Silva Sampaio 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.2003 

LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 6 DE JULHO DE 1993. 

* ATUALIZADO ATÉ 22.02.2021 

Dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de 
desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária. 

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

Art. 1º O procedimento judicial da desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de 
reforma agrária, obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário, previsto nesta lei Complementar. 

 A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. (Súmula 354, STJ) 

Art. 2º A desapropriação de que trata esta lei Complementar é de competência privativa da União e será 
precedida de decreto declarando o imóvel de interesse social, para fins de reforma agrária. 

§ 1º A ação de desapropriação, proposta pelo órgão federal executor da reforma agrária, será processada e 
julgada pelo juiz federal competente, inclusive durante as férias forenses. 

§ 2º Declarado o interesse social, para fins de reforma agrária, fica o expropriante legitimado a promover a 
vistoria e a avaliação do imóvel, inclusive com o auxílio de força policial, mediante prévia autorização do 
juiz, responsabilizando-se por eventuais perdas e danos que seus agentes vierem a causar, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
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 "RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ELENCADA NO ART. 102, INC. 
I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO 
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA POSTERIOR AO DECRETO DESAPROPRIATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO QUE NÃO ANULA O DECRETO DESAPROPRIATÓRIO. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 24.770-
MC/DF. DECISÃO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO 
JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Mandado de segurança impetrado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região contra ato do 
Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que determinou a realização 
de vistoria para avaliação de terras e benfeitorias indenizáveis. Essa vistoria, autorizada pelo art. 2º, § 2º, da Lei 
Complementar n. 76/1993, é ato posterior ao decreto que declarou o imóvel de interesse social para fins de reforma 
agrária. O julgamento desse mandado de segurança pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que não tinha como 
autoridade coatora o Presidente da República, não usurpou a competência deste Supremo Tribunal, pois não resultou na 
anulação do decreto de desapropriação. 2. A decisão que indefere medida liminar em mandado de segurança não pode ser 
paradigma para ajuizamento de reclamação. 3. Reclamação julgada improcedente". (Rcl 3972, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Tribunal Pleno, j. 15/12/2011, DJe 19/03/2012) 

Art. 3º A ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de dois anos, contado da publicação 
do decreto declaratório. 

Art. 4º Intentada a desapropriação parcial, o proprietário poderá requerer, na contestação, a 
desapropriação de todo o imóvel, quando a área remanescente ficar: 

I - reduzida a superfície inferior à da pequena propriedade rural; ou 

II - prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior 
ao da parte desapropriada. 

Art. 5º A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço 
e será instruída com os seguintes documentos: 

I - texto do decreto declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, publicado no Diário Oficial 
da União; 

II - certidões atualizadas de domínio e de ônus real do imóvel; 

III - documento cadastral do imóvel; 

IV - laudo de vistoria e avaliação administrativa, que conterá, necessariamente: 

a) descrição do imóvel, por meio de suas plantas geral e de situação, e memorial descritivo da área objeto 
da ação; 

b) relação das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, das culturas e pastos naturais e artificiais, da 
cobertura florestal, seja natural ou decorrente de florestamento ou reflorestamento, e dos semoventes; 

c) discriminadamente, os valores de avaliação da terra nua e das benfeitorias indenizáveis. 

V - comprovante de lançamento dos Títulos da Dívida Agrária correspondente ao valor ofertado para 
pagamento de terra nua; (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 
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VI - comprovante de depósito em banco oficial, ou outro estabelecimento no caso de inexistência de agência 
na localidade, à disposição do juízo, correspondente ao valor ofertado para pagamento das benfeitorias 
úteis e necessárias. (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

Art. 6º O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de quarenta e oito horas: 

I - mandará imitir o autor na posse do imóvel; (Redação dada pela Lei Complementar nº 88, de 1996). (Vide 
Lei nº 9.393, de 1965) 

II - determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar assistente técnico, se quiser; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

III - expedirá mandado ordenando a averbação do ajuizamento da ação no registro do imóvel expropriando, 
para conhecimento de terceiros. 

 "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL NÃO AVERBADA DE MODO INDIVIDUALIZADO. 
EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Área de Reserva Legal, para ser excluída 
do cálculo da produtividade do imóvel, deve ter sido averbada no registro imobiliário antes da vistoria. Precedentes do 
STF e do STJ. 2. Não basta a averbação genérica. "Não se encontrando individualizada na averbação, a reserva florestal 
não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade" (MS 24.924/DF, 
Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24.2.2011, DJe-211). 3. Agravo Regimental não provido". 
(AgRg no REsp 1301751/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08/04/2014, DJe 25/09/2014) 

§ 1º Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum direito real sobre o bem, ou sobre os direitos dos 
titulares do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse ou aforamento, ou, ainda, inexistindo 
divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará depositado à disposição do juízo enquanto os 
interessados não resolverem seus conflitos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o 
levantamento de oitenta por cento da indenização depositada, quitado os tributos e publicados os editais, 
para conhecimento de terceiros, a expensas do expropriante, duas vezes na imprensa local e uma na oficial, 
decorrido o prazo de trinta dias. (Renumerado do § 2º pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

 "É uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de que o pagamento da indenização em desapropriação direta 
restringe-se à área registrada constante do decreto expropriatório, incumbindo à parte o ingresso em via ordinária própria 
para a apuração de eventual esbulho de área excedente (art. 34 do DL n. 3.365/1941 e do art. 6º, § 1º, da LC n. 76/1993). 
Isso porque o pagamento de área não registrada conduz o Poder Público a indenizar aquele que não detém a propriedade 
da área expropriada, resultando no enriquecimento sem causa do particular (expropriado)". (REsp 1.075.293/MT, Rel. Min. 
Luiz Fux, 1ª Turma, j. 4/11/2010). 

§ 2º O juiz poderá, para a efetivação da imissão na posse, requisitar força policial. (Renumerado do § 3º pela 
Lei Complementar nº 88, de 1996). 

§ 3° No curso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo de fixar a prévia e justa indenização, audiência 
de conciliação, que será realizada nos dez primeiros dias a contar da citação, e na qual deverão estar 
presentes o autor, o réu e o Ministério Público. As partes ou seus representantes legais serão intimadas via 
postal. (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 
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 "A intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é obrigatória, 
porquanto presente o interesse público". (AgRg no REsp 1174225/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06/06/2013, 
DJE 14/06/2013)  

 "É nulo o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social em que falte a intimação e consequente 
intervenção do Ministério Público Federal (art. 246, § 2º, do CPC e LC n. 76/1993)". (REsp 421.318-PR, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, j. 17/6/2003) 

§ 4° Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, propondo a conciliação. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 88, de 1996). 

§ 5° Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelas partes e pelo Ministério 
Público ou seus representantes legais. (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

§ 6° Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis subseqüentes ao pactuado, o Juiz expedirá mandado 
ao registro imobiliário, determinando a matrícula do bem expropriado em nome do expropriante. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

§ 7° A audiência de conciliação não suspende o curso da ação. (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 
1996). 

Art. 7º A citação do expropriando será feita na pessoa do proprietário do bem, ou de seu representante 
legal, obedecido o disposto no art. 12 do Código de Processo Civil. 

§ 1º Em se tratando de enfiteuse ou aforamento, serão citados os titulares do domínio útil e do domínio 
direto, exceto quando for contratante a União. 

§ 2º No caso de espólio, inexistindo inventariante, a citação será feita na pessoa do cônjuge sobrevivente 
ou na de qualquer herdeiro ou legatário que esteja na posse do imóvel. 

§ 3º Serão intimados da ação os titulares de direitos reais sobre o imóvel desapropriando. 

§ 4º Serão ainda citados os confrontantes que, na fase administrativa do procedimento expropriatório, 
tenham, fundamentadamente, contestado as divisas do imóvel expropriando. 

Art. 8º O autor, além de outras formas previstas na legislação processual civil, poderá requerer que a citação 
do expropriando seja feita pelo correio, através de carta com aviso de recepção, firmado pelo destinatário 
ou por seu representante legal. 

Art. 9º A contestação deve ser oferecida no prazo de quinze dias e versar matéria de interesse da defesa, 
excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado. 

§ 1º Recebida a contestação, o juiz, se for o caso, determinará a realização de prova pericial, adstrita a 
pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa, a que se refere o art. 5º, inciso IV e, 
simultaneamente: 

I - designará o perito do juízo; 
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II - formulará os quesitos que julgar necessários; 

III - intimará o perito e os assistentes para prestar compromisso, no prazo de cinco dias; 

IV - intimará as partes para apresentar quesitos, no prazo de dez dias. 

§ 2º A prova pericial será concluída no prazo fixado pelo juiz, não excedente a sessenta dias, contado da 
data do compromisso do perito. 

Art. 10. Havendo acordo sobre o preço, este será homologado por sentença. 

Parágrafo único. Não havendo acordo, o valor que vier a ser acrescido ao depósito inicial por força de laudo 
pericial acolhido pelo Juiz será depositado em espécie para as benfeitorias, juntado aos autos o 
comprovante de lançamento de Títulos da Dívida Agrária para terra nua, como integralização dos valores 
ofertados. (Incluído pelaLei Complementar nº 88, de 1996). 

Art. 11. A audiência de instrução e julgamento será realizada em prazo não superior a quinze dias, a contar 
da conclusão da perícia. 

Art. 12. O juiz proferirá sentença na audiência de instrução e julgamento ou nos trinta dias subseqüentes, 
indicando os fatos que motivaram o seu convencimento. 

§ 1º Ao fixar o valor da indenização, o juiz considerará, além dos laudos periciais, outros meios objetivos de 
convencimento, inclusive a pesquisa de mercado. 

 "Apesar de ser firme a jurisprudência no sentido de que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo oficial, a 
prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório. Ademais, sendo o laudo um parecer dos técnicos que levaram a 
efeito a perícia, ela é peça fundamental para o estabelecimento da convicção do magistrado. In casu, tomou-se a 
impugnação da segunda perícia como se laudo fosse, tornando-se suporte da decisão que foi afirmada e reafirmada no 
acórdão e nos embargos declaratórios como laudo da expropriante, quando, na realidade, não o era. Dessarte, concluiu o 
Min. Relator que tomar uma coisa pela outra - a impugnação da expropriante ao laudo pericial como prova técnica -, 
erigindo-a a fundamento do acórdão, importa violação do art. 12, § 1º, da LC n. 76/1993. Com essas considerações, a 
Turma deu parcial provimento ao recurso da expropriada, para determinar a realização de nova perícia e declarar, em 
consequência, a nulidade do processo a partir do encerramento da instrução inclusive, julgando prejudicados o recurso do 
Incra e as demais questões". (REsp 1.036.289-PA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 22/3/2011) 

§ 2º O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, 
corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento. 

§ 3º Na sentença, o juiz individualizará o valor do imóvel, de suas benfeitorias e dos demais componentes do 
valor da indenização. 

§ 4º Tratando-se de enfiteuse ou aforamento, o valor da indenização será depositado em nome dos 
titulares do domínio útil e do domínio direto e disputado por via de ação própria. 

Art. 13. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, 
quando interposta pelo expropriado e, em ambos os efeitos, quando interposta pelo expropriante. 
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§ 1º A sentença que condenar o expropriante, em quantia superior a cinqüenta por cento sobre o valor 
oferecido na inicial, fica sujeita a duplo grau de jurisdição. 

§ 2º No julgamento dos recursos decorrentes da ação desapropriatória não haverá revisor. 

Art. 14. (Revogado pela lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 15. (Revogado pela lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 16. A pedido do expropriado, após o trânsito em julgado da sentença, será levantada a indenização ou 
o depósito judicial, deduzidos o valor de tributos e multas incidentes sobre o imóvel, exigíveis até a data 
da imissão na posse pelo expropriante. 

Art. 17. Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indenização ou do depósito judicial, será 
expedido em favor do expropriante, no prazo de quarenta e oito horas, mandado translativo do domínio 
para o Cartório do Registro de Imóveis competente, sob a forma e para os efeitos da Lei de Registros 
Públicos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

Parágrafo único. O registro da propriedade nos cartórios competentes far-se-á no prazo improrrogável de 
três dias, contado da data da apresentação do mandado. (Incluído pela Lei Complementar nº 88, de 1996). 

Art. 18. As ações concernentes à desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma 
agrária, têm caráter preferencial e prejudicial em relação a outras ações referentes ao imóvel expropriando, 
e independem do pagamento de preparo ou de emolumentos. 

§ 1º Qualquer ação que tenha por objeto o bem expropriando será distribuída, por dependência, à Vara 
Federal onde tiver curso a ação de desapropriação, determinando-se a pronta intervenção da União. 

§ 2º O Ministério Público Federal intervirá, obrigatoriamente, após a manifestação das partes, antes de 
cada decisão manifestada no processo, em qualquer instância. 

Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem encargos do sucumbente, 
assim entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual ou inferior ao preço oferecido, ou o 
expropriante, na hipótese de valor superior ao preço oferecido. 

§ 1º Os honorários do advogado do expropriado serão fixados em até vinte por cento sobre a diferença 
entre o preço oferecido e o valor da indenização. 

§ 2º Os honorários periciais serão pagos em valor fixo, estabelecido pelo juiz, atendida à complexidade do 
trabalho desenvolvido. 

 "Nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária descabe a restituição, pelo expropriado 
sucumbente de honorários periciais aos assistentes técnicos do INCRA e do MPF." (REsp 1.306.051/MA, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, 1ª Turma, por unanimidade, j. 08/05/2018, DJe 28/05/2018) 
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Art. 20. Em qualquer fase processual, mesmo após proferida a sentença, compete ao juiz, a requerimento 
de qualquer das partes, arbitrar valor para desmonte e transporte de móveis e semoventes, a ser 
suportado, ao final, pelo expropriante, e cominar prazo para que o promova o expropriado. 

Art. 21. Os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expropriante, não poderão ser 
objeto de ação reivindicatória. 

Art. 22. Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de que trata esta Lei Complementar, no que for 
compatível, o Código de Processo Civil. 

Art. 23. As disposições desta lei complementar aplicam-se aos processos em curso, convalidados os atos já 
realizados. 

Art. 24. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto-Lei nº 554, de 25 de abril de 1969. 

Brasília, 6 de julho de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 

ITAMAR FRANCO 
José Antonio Barros Munhoz 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.7.1993 

LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964. 
* ATUALIZADO ATÉ 26/02/2021 

Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema 
financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e 
Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo e dá outras providências.  

CAPÍTULO I 
DA COORDENAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DA INICIATIVA PRIVADA 

Art. 1° O Governo Federal, através do Ministro de Planejamento, formulará a política nacional de habitação 
e de planejamento territorial, coordenando a ação dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privada 
no sentido de estimular a construção de habitações de interesse social e o financiamento da aquisição da 
casa própria, especialmente pelas classes da população de menor renda. 

Art. 2º O Governo Federal intervirá no setor habitacional por intermédio: 

I - do Banco Nacional da Habitação; 
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 Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora 
do Banco Nacional da Habitação. (Súmula 327, STJ) 

II - do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo; 

III - das Caixas Econômicas Federais, IPASE, das Caixas Militares, dos órgãos federais de desenvolvimento 
regional e das sociedades de economia mista. 

Art. 3º Os órgãos federais enumerados no artigo anterior exercerão de preferência atividades de 
coordenação, orientação e assistência técnica e financeira, ficando reservados: 

I - aos Estados e Municípios, com a assistência dos órgãos federais, a elaboração e execução de planos 
diretores, projetos e orçamentos para a solução dos seus problemas habitacionais; 

II - à iniciativa privada, a promoção e execução de projetos de construção de habitações segundo as diretrizes 
urbanísticas locais. 

§ 1° Será estimulada a coordenação dos esforços, na mesma área ou local, dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, bem como das iniciativas privadas, de modo que se obtenha a concentração e melhor 
utilização dos recursos disponíveis. 

§ 2º A execução dos projetos somente caberá aos órgãos federais para suprir a falta de iniciativa local, pública 
ou privada. 

Art. 4º Terão prioridade na aplicação dos recursos:  

I - a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas, mocambos e outras 
aglomerações em condições sub-humanas de habitação; 

II - os projetos municipais ou estaduais que com as ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos 
necessários melhoramentos, permitirem o início imediato da construção de habitações; 

III - os projetos de cooperativas e outras formas associativas de construção de casa própria; 

IV - os projetos da iniciativa privada que contribuam para a solução de problemas habitacionais ...(Vetado); 

V - a construção de moradia a população rural. (Parte mantida pelo Congresso Nacional) 

CAPÍTULO II 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS 

Art. 5º Observado o disposto na presente lei, os contratos de vendas ou construção de habitações para 
pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou construção de habitações poderão prever o 
reajustamento das prestações mensais de amortização e juros, com a consequente correção do valor 
monetário da dívida toda a vez que o salário mínimo legal for alterado. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27327%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27327%27).sub.#TIT1TEMA0
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§ 1° O reajustamento será baseado em índice geral de preços mensalmente apurado ou adotado pelo 
Conselho Nacional de Economia que reflita adequadamente as variações no poder aquisitivo da moeda 
nacional. 

§ 2º O reajustamento contratual será efetuado ...(Vetado)... na mesma proporção da variação do índice 
referido no parágrafo anterior: 

a) desde o mês da data do contrato até o mês da entrada em vigor do novo nível de salário-mínimo, no 
primeiro reajustamento após a data do contrato; 

b) entre os meses de duas alterações sucessivas do nível de salário-mínimo nos reajustamentos 
subseqüentes ao primeiro. 

§ 3º Cada reajustamento entrará em vigor após 60 (sessenta) dias da data de vigência da alteração do 
salário-mínimo que o autorizar e a prestação mensal reajustada vigorará até novo reajustamento.  

§ 4º Do contrato constará, obrigatoriamente, na hipótese de adotada a cláusula de reajustamento, a relação 
original entre a prestação mensal de amortização e juros e o salário-mínimo em vigor na data do contrato. 

§ 5º Durante a vigência do contrato, a prestação mensal reajustada não poderá exceder em relação ao 
salário-mínimo em vigor, a percentagem nele estabelecida. 

§ 6º Para o efeito de determinar a data do reajustamento e a percentagem referida no parágrafo anterior, 
tomar-se-á por base o salário-mínimo da região onde se acha situado o imóvel. 

§ 7º (Vetado). 

§ 8º (Vetado). 

§ 9º O disposto neste artigo, quando o adquirente for servidor público ou autárquico poderá ser aplicado 
tomando como base a vigência da lei que lhes altere os vencimentos. 

Art. 6° O disposto no artigo anterior somente se aplicará aos contratos de venda, promessa de venda, 
cessão ou promessa de cessão, ou empréstimo que satisfaçam às seguintes condições: 

a) tenham por objeto imóveis construídos, em construção, ou cuja construção, seja simultaneamente 
contratada, cuja área total de construção, entendida como a que inclua paredes e quotas-partes comuns, 
quando se tratar de apartamento, de habitação coletiva ou vila, não ultrapasse 100 (cem) metros 
quadrados;  

b) o valor da transação não ultrapasse 200 (duzentas) vezes o maior salário-mínimo vigente no país; 

c) ao menos parte do financiamento, ou do preço a ser pago, seja amortizado em prestações mensais 
sucessivas, de igual valor, antes do reajustamento, que incluam amortizações e juros; 
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d) além das prestações mensais referidas na alínea anterior, quando convencionadas prestações 
intermediárias, fica vedado o reajustamento das mesmas, e do saldo devedor a elas correspondente; 

e) os juros convencionais não excedem de 10% ao ano;   

 O art. 6º, 'e', da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. 
(Súmula 422, STJ) 

f) se assegure ao devedor, comprador, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário o 
direito a liquidar antecipadamente a dívida em forma obrigatoriamente prevista no contrato, a qual poderá 
prever a correção monetária do saldo devedor, de acordo com os índices previstos no § 1° do artigo anterior. 

Parágrafo único. As restrições dos incisos a e b não obrigam as entidades integrantes do sistema financeiro 
da habitação, cujas aplicações, a este respeito, são regidas pelos artigos 11 e 12. 

Art. 7º Após 180 dias da concessão do "habite-se", caracterizando a conclusão da construção, nenhuma 
unidade residencial pode ser vendida, ou prometida vender ou ceder, com o benefício de pagamentos 
regidos pelos artigos 5º e 6º desta Lei.  

§ 1° Para os efeitos desse artigo equipara-se ao "habite-se" das autoridades municipais a ocupação efetiva 
da unidade residencial. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica os imóveis já construídos, cuja alienação seja contratada, nos 
termos dos artigos 5º e 6º, pelos respectivos titulares, desde que estes incorporem ao capital de Sociedade 
de Crédito Imobiliário o preço da transação. 

§ 3º Aos imóveis de propriedade das pessoas jurídicas de direito público ou de sociedade de economia 
mista, de que o Poder Público seja majoritário, não se aplica o disposto neste artigo. 

§ 4º A restrição deste artigo não se aplicará àquele que, não sendo proprietário, promitente comprador ou 
promitente cessionário de mais de uma habitação, desejar aliená-la de modo a adquirir outra, na forma dos 
artigos 5º e 6º desta lei, desde que a aquisição seja de qualquer forma contratada simultaneamente com a 
alienação. 

§ 5º Não se aplicam as restrições deste artigo aos imóveis ocupados há mais de 2 (dois) anos pelo locatário 
que pretender adquiri-lo mediante financiamento de qualquer dos agentes financeiros do Sistema Financeiro 
de Habitação, desde que os recursos obtidos pelo locador sejam utilizados na construção de novas 
habitações, conforme normas regulamentares a serem baixadas pelo Banco Nacional de Habitação ou que 
permaneçam depositados no Sistema Financeiro de Habitação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.  
(Incluído pela Lei nº 5.455, de 1968) 
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CAPÍTULO III 
DO SISTEMA FINANCEIRO, DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

SEÇÃO I 
ÓRGÃOS COMPONENTES DO SISTEMA 

Art. 8° O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da 
casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado.   
(Redação dada pela Lei nº 8.245, de 1991) 

I – pelos bancos múltiplos;  (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

II – pelos bancos comerciais; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

III – pelas caixas econômicas; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

IV – pelas sociedades de crédito imobiliário; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

V – pelas associações de poupança e empréstimo; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VI – pelas companhias hipotecárias; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VII – pelos órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades de economia mista em que haja 
participação majoritária do poder público, que operem, de acordo com o disposto nesta Lei, no 
financiamento de habitações e obras conexas; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VIII – pelas fundações, cooperativas e outras formas associativas para construção ou aquisição da casa 
própria sem finalidade de lucro, que se constituirão de acordo com as diretrizes desta Lei; (Incluído pela Lei 
nº 11.977, de 2009) 

IX – pelas caixas militares; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

X – pelas entidades abertas de previdência complementar; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

XI – pelas companhias securitizadoras de crédito imobiliário; e (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

XII – por outras instituições que venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como 
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

 Parágrafo único. O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito fixará as normas que regulam as 
relações entre o sistema financeiro da habitação e o restante do sistema financeiro nacional, especialmente 
quanto à possibilidade, às condições e aos limites de aplicação de recursos da rede bancária em letras 
imobiliárias, emitidas, nos termos desta lei, pelo Banco Nacional da Habitação. 
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SEÇÃO II 
DAS APLICAÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 

Art. 9º Todas as aplicações do sistema, terão por objeto, fundamentalmente a aquisição de casa para 
residência do adquirente, sua família e seus dependentes, vedadas quaisquer aplicações em terrenos não 
construídos, salvo como parte de operação financeira destinada à construção da mesma.   

§ 1º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001) 

§ 2º Após 180 dias da concessão do "habite-se", caracterizando a conclusão da construção, nenhuma 
unidade residencial pode ser objeto de aplicação pelo sistema financeiro da habitação, equiparando-se ao 
"habite-se" das autoridades municipais a ocupação efetiva da unidade residencial. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplicará aos imóveis já construídos, que sejam alienados a partir 
desta lei por seus proprietários ou promitentes compradores por motivo de aquisição de outro imóvel que 
satisfaça às condições desta lei para ser objeto de aplicação pelo sistema financeiro de habitação. 

Art. 10. Todas as aplicações do sistema financeiro da habitação revestirão a forma de créditos reajustáveis 
de acordo com os artigos 5º e 6º desta Lei. 

§ 1° Os financiamentos para aquisição ou construção de habitações e as vendas a prazo de habitações, 
efetuadas pelas Caixas Econômicas ...(Vetado)... e outras autarquias ...(Vetado)... ou por sociedades de 
economia mista ...(Vetado)... estabelecerão, obrigatoriamente, o reajustamento do saldo devedor e das 
prestações de amortização e juros, obedecidas as disposições dos artigos 5º e 6º. 

§ 2º As entidades estatais, inclusive as sociedades de economia mista, em que o Poder Público seja 
majoritário, adotarão, nos seus financiamentos, critérios e classificação dos candidatos aprovados pelo 
Banco Nacional de Habitação, ouvido o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, e darão, 
obrigatoriamente, ampla publicidade das inscrições e dos financiamentos concedidos. 

§ 3º Os órgãos federais deverão aplicar os recursos por êles arrecadados para o sistema financeiro da 
habitação, até 50% no Estado de origem dos recursos, redistribuindo o restante pelas unidades federativas 
compreendidas em regiões de menor desenvolvimento econômico. 

Art. 11. Os recursos destinados ao setor habitacional pelas entidades estatais, inclusive sociedades de 
economia mista de que o Poder Público seja majoritário, distribuir-se-ão, permanentemente, da seguinte 
forma:   (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965).  

I - em habitações de valor unitário inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo mensal, vigente no País, 
uma percentagem mínima dos recursos a ser fixada, bienalmente, pelo Banco Nacional de Habitação, em 
função das condições do mercado e das regiões, e por instituição ou tipo de instituição. (Redação dada pela 
Lei nº 4.864, de 1965).  

II - em habitações de valor unitário compreendido entre 300 (trezentas) e 400 (quatrocentas) vezes o maior 
salário-mínimo, vigente no País, no máximo, 20% (vinte por cento) dos recursos, vedadas as aplicações em 
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habitações de valor unitário superior a 400 (quatrocentas) vezes o maior salário-mínimo citado. (Redação 
dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 1º Dentro do limite de recursos obrigatoriamente aplicados em habitações de valor unitário inferior a 100 
(cem) vezes o maior salário-mínimo do País, o Banco Nacional de Habitação fixará, para cada região ou 
localidade, a percentagem mínima de recursos que devem ser aplicados no financiamento de projetos 
destinados à eliminação de favelas, mocambos e outras aglomerações em condições sub-humanas de 
habitação.  (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 2º Nas aplicações a que se refere o inciso II, a parcela financiada do valor do imóvel não poderá ultrapassar 
80% (oitenta por cento) do mesmo.   (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 3º Os recursos aplicados ou com aplicação contratada, no setor habitacional, na data da publicação desta 
Lei, pelas entidades estatais, inclusive sociedades de economia mista, não serão computadas nas 
percentagens de aplicação a que se refere este artigo.  (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos processos das Caixas Econômicas Federais, Caixas Militares e 
IPASE, já deferidos pelos órgãos e autoridades competentes, na data da publicação desta Lei. (Redação dada 
pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 5º Em função das condições de mercado e das regiões, o Banco Nacional de Habitação poderá alterar os 
critérios de distribuição das aplicações previstas no inciso II deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 4.864, de 
1965). 

Art. 12. Os recursos aplicados pelas entidades privadas integrantes do sistema financeiro da habitação se 
distribuirão permanentemente da seguinte forma: 

I - no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos deverão estar aplicados em habitações de valor unitário 
inferior a 300 (trezentas) vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no País;   (Redação dada pela Lei nº 
4.864, de 1965). 

II - no máximo 20% (vinte por cento) dos recursos poderão estar aplicados em habitações de valor unitário 
superior a 400 (quatrocentas) vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no País;  (Redação dada pela Lei 
nº 4.864, de 1965). 

III - serão vedadas as aplicações em habitações de valor unitário superior a 500 (quinhentas) vezes o maior 
salário-mínimo mensal vigente no País.  (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965).  

Parágrafo único. Nas aplicações a que se refere o inciso II, a parcela financiada do valor do imóvel não poderá 
ultrapassar de 80% do mesmo. 

Art. 13 A partir do 3º ano da aplicação da presente lei, o Banco Nacional da Habitação poderá alterar os 
critérios de distribuição das aplicações previstas nos artigos anteriores. 

Art. 14. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001) 
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SEÇÃO III 
DOS RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO  

Art. 15. As entidades integrantes do sistema financeiro da Habitação poderão assegurar reajustamento 
monetário nas condições previstas no artigo 5º: 

I - aos depósitos no sistema que obedeça às normas gerais fixadas pelo Banco Nacional da Habitação cujo 
prazo não poderá ser inferior a um ano, e que não poderão ser movimentados com cheques; 

II - aos financiamentos contraídos no país ou no exterior para a execução de projetos de habitações, desde 
que observem os limites e as normas gerais estabelecidas pelo Banco Nacional da Habitação; 

III - as letras imobiliárias emitidas nos termos desta Lei pelo Banco Nacional da Habitação ou pelas 
sociedades de crédito imobiliário. 

§ 1° Em relação às Caixas Econômicas Federais e a outras entidades do sistema, que não operem 
exclusivamente no setor habitacional, o reajustamento previsto neste artigo somente poderá ser 
assegurado aos depósitos e empréstimos das suas carteiras especializadas no setor habitacional. 

§ 2º O sistema manterá depósitos especiais de acumulação de poupanças para os pretendentes a 
financiamento de casa própria, cujos titulares terão preferência na obtenção desses financiamentos, 
obedecidas as condições gerais estabelecidas pelo Banco Nacional da Habitação. 

§ 3º Todos os financiamentos externos e acordos de assistência técnica relacionados com a habitação, 
dependerão da aprovação prévia do Banco Nacional da Habitação e não poderão estar condicionados à 
utilização de patentes, licenças e materiais de procedência estrangeira. 

Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações 
realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.  (Incluído pela Lei nº 
11.977, de 2009) 

 Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer 
periodicidade, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, aferir se há capitalização de juros 
com a utilização da Tabela Price, óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. (AgRg no AREsp 539.237/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 
terceira turma, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017) 

§ 1o No ato da contratação e sempre que solicitado pelo devedor será apresentado pelo credor, por meio de 
planilha de cálculo que evidencie de modo claro e preciso, e de fácil entendimento e compreensão, o 
seguinte conjunto de informações: (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

I – saldo devedor e prazo remanescente do contrato; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

 "Nos contratos de financiamento  celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de  cobertura do FCVS, o saldo 
devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário". (AgInt nos EDcl no AREsp 920.991/PE, Rel. Ministra Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) 
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II – taxa de juros contratual, nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual;   (Incluído pela Lei nº 
11.977, de 2009) 

III – valores repassados pela instituição credora às seguradoras, a título de pagamento de prêmio de seguro 
pelo mutuário, por tipo de seguro  ; (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

IV – taxas, custas e demais despesas cobradas juntamente com a prestação, discriminadas uma a uma; 
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

V – somatório dos valores já pagos ou repassados relativos a: (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

a) juros;  (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

b) amortização;   (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

c) prêmio de seguro por tipo de seguro;  (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

d) taxas, custas e demais despesas, discriminando por tipo;   (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VI – valor mensal projetado das prestações ainda não pagas, pelo prazo remanescente do contrato, e o 
respectivo somatório, decompostos em juros e amortizações;   (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VII – valor devido em multas e demais penalidades contratuais quando houver atraso no pagamento da 
prestação.   (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 2o No cômputo dos valores de que trata o inciso VI do § 1o, a instituição credora deve desconsiderar os 
efeitos de eventual previsão contratual de atualização monetária do saldo devedor ou das prestações.   
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

Art. 15-B. Nas operações de empréstimo ou financiamento realizadas por instituições integrantes do 
Sistema Financeiro da Habitação que prevejam pagamentos por meio de prestações periódicas, os 
sistemas de amortização do saldo devedor poderão ser livremente pactuados entre as partes.  (Incluído 
pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 1o O valor presente do fluxo futuro das prestações, compostas de amortização do principal e juros, geradas 
pelas operações de que trata o caput, deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no 
contrato, não podendo resultar em valor diferente ao do empréstimo ou do financiamento concedido.  
(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 2o No caso de empréstimos e financiamentos com previsão de atualização monetária do saldo devedor ou 
das prestações, para fins de apuração do valor presente de que trata o § 1o, não serão considerados os efeitos 
da referida atualização monetária  . (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 3o Nas operações de empréstimo ou financiamento de que dispõe o caput é obrigatório o oferecimento ao 
mutuário do Sistema de Amortização Constante - SAC e de, no mínimo, outro sistema de amortização que 
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atenda o disposto nos §§ 1o e 2o, entre eles o Sistema de Amortização Crescente - SACRE e o Sistema Francês 
de Amortização (Tabela Price). (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

CAPÍTULO IV 
DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO 

Art. 16. Fica criado, vinculado ao Ministério da Fazenda, o Banco Nacional da Habitação (BNH), que terá 
personalidade jurídica de Direito Público, patrimônio próprio e autonomia administrativa, gozando de 
imunidade tributária.  

 Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do 
Banco Nacional da Habitação. (Súmula 327, STJ) 

§ 1° O Banco Nacional da Habitação poderá instalar agências em todo o território nacional, mas operará de 
preferência, usando como agentes e representantes as Caixas Econômicas Federais e Estaduais, os bancos 
oficiais e de economia mista e as demais entidades integrantes do sistema financeiro da habitação. 

§ 2º O Banco Nacional da Habitação poderá utilizar-se da rede bancária comercial nas localidades em que 
não haja agentes ou representantes das entidades referidas no parágrafo anterior.  

Art. 17. O Banco Nacional da Habitação terá por finalidade: 

I - orientar, disciplinar e controlar o sistema financeiro da habitação; 

II - incentivar a formação de poupanças e sua canalização para o sistema financeiro da habitação; 

III - disciplinar o acesso das sociedades de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais; 

IV - manter serviços de redesconto e de seguro para garantia das aplicações do sistema financeiro da 
habitação e dos recursos a ele entregues; 

V - manter serviços de seguro de vida de renda temporária para os compradores de imóveis objeto de 
aplicações do sistema; 

VI - financiar ou refinanciar a elaboração e execução de projetos promovidos por entidades locais 
...(Vetado)... de conjuntos habitacionais, obras e serviços correlatos; 

VII - refinanciar as operações das sociedades de crédito imobiliário; 

VIII - financiar ou refinanciar projetos relativos a ...(Vetado)... instalação e desenvolvimento da indústria 
...(Vetado)... de materiais de construção e pesquisas tecnológicas, necessárias à melhoria das condições 
habitacionais do país ...(Vetado).. 

Parágrafo único. O Banco Nacional da Habitação operará exclusivamente como órgão orientador, 
disciplinador e de assistência financeira, sendo-lhe vedado operar diretamente em financiamento, compra 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27327%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27327%27).sub.#TIT1TEMA0
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e venda ou construção de habitações, salvo para a venda dos terrenos referidos no artigo 26 ou para 
realização de bens recebidos em liquidação de garantias.   

Art. 18. Compete ao Banco Nacional da Habitação: 

I - autorizar e fiscalizar o funcionamento das sociedades de crédito imobiliário; 

II - fixar as condições gerais quanto a limites, prazos, retiradas, juros e seguro obrigatório das contas de 
depósito no sistema financeiro da habitação; 

III - estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro da 
Habitação quanto a garantias, juros, prazos, limites de risco e valores máximos de financiamento e de 
aquisição dos imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação   (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001) 

IV - fixar os limites, em relação ao capital e reservas, dos depósitos recebidos e dos empréstimos tomados 
pelas Sociedades de Crédito Imobiliário; 

V - fixar os limites mínimos de diversificações de aplicações a serem observados pelas entidades 
integrantes do sistema financeiro da habitação; 

VI - fixar os limites de emissão e as condições de colocação, vencimento e juros das Letras Imobiliárias, bem 
como as condições dos seguros de suas emissões; 

VII - fixar as condições e os prêmios dos seguros de depósitos e de aplicações a que serão obrigadas as 
entidades integrantes do sistema financeiro da habitação; 

 "Nas ações em que se discute  acerca da indenização decorrente de vícios de construção de imóvel  adquirido  pelo  Sistema  
Financeiro  de Habitação, o agente financeiro  somente terá legitimidade passiva ad causam quando tenha atuado  no 
projeto de execução ou fiscalização do empreendimento". (AgInt no REsp 1587794/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
terceira turma, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) 

 "A questão da legitimidade  passiva  da  CEF, na condição de agente financeiro, em ação  de  indenização  por  vício de 
construção, merece distinção, a depender  do  tipo  de  financiamento  e das obrigações a seu cargo, podendo  ser 
distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito  do  Sistema  Financeiro da Habitação, isso a par de sua 
ação como  agente  financeiro  em  mútuos  concedidos  fora  do  SFH  (1) meramente  como  agente financeiro em sentido 
estrito, assim como as demais  instituições  financeiras  públicas  e  privadas (2) ou como agente  executor  de  políticas  
federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda." (REsp 1163228/AM, Rel. Ministra Maria 
Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 09/10/2012, DJe 31/10/2012). 

VIII - fixar as condições gerais de operação da sua carteira de redesconto das aplicações do sistema 
financeiro da habitação; 

IX - determinar as condições em que a rede seguradora privada nacional operará nas várias modalidades de 
seguro previstas na presente lei; 

X - (Vetado); 

XI - exercer as demais atribuições previstas nesta lei. 
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Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, o Banco Nacional da Habitação obedecerá aos limites 
globais e as condições gerais fixadas pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, com o 
objetivo de subordinar o sistema financeiro de habitação à política financeira, monetária e econômica em 
execução pelo Governo Federal. 

Art. 19. O Banco Nacional da Habitação ...(Vetado)... poderá receber depósitos: 

a) de entidades governamentais, autárquicas, para estatais e de economia mista; 

b) das entidades integrantes do sistema financeiro da habitação;  

c) que resultarem de operações realizadas pelo Banco ou que a elas estejam diretamente vinculadas.  

Art. 20. Mediante autorização do Ministro da Fazenda, o Banco Nacional da Habitação poderá tomar 
empréstimos, no país ou no exterior, a fim de obter recursos para a realização das suas finalidades.  

§ 1° Os empréstimos internos referidos neste artigo poderão ser corrigidos de acordo com o artigo 5° ou 
revestir a forma de Letras Imobiliárias. 

§ 2° O Ministro da Fazenda poderá dar a garantia do Tesouro Nacional aos empréstimos referidos neste 
artigo, até um saldo devedor total, em cada momento, de um trilhão de cruzeiros para os empréstimos 
internos e US$300 milhões, o equivalente em outras moedas, para os empréstimos em moeda estrangeira. 

§ 3° O limite em cruzeiros constante do parágrafo anterior será anualmente reajustado pelos índices 
referidos no artigo 5°. 

Art. 21. O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social do Comércio (SESC) inclusive os Departamentos 
Regionais, aplicarão anualmente na aquisição de Letras Imobiliárias de emissão do Banco Nacional da 
Habitação, a partir do exercício de 1965, 20% (vinte por cento) das receitas compulsórias a êles vinculadas. 
(Vide Lei nº 5.107, de 1966) 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° O Ministro da Fazenda fixará periodicamente a percentagem dos depósitos das Caixas Econômicas 
Federais, que deverá ser obrigatoriamente aplicada em depósitos no BNH. (Renumerado pela Lei nº 5.455, 
de 1968) 

Art. 22. Todas as empresas do país que mantenham empregados sujeitos a desconto para Institutos de 
Aposentadorias e Pensões são obrigadas a contribuir com a percentagem de 1% mensal sobre o montante 
das suas folhas de pagamento para a constituição do capital do Banco Nacional da Habitação.  (Vide Lei nº 
4.380, de 1965)  

§ 1° A cobrança dessa percentagem obedecerá aos dispositivos da legislação vigente sobre as contribuições 
previdenciárias. 
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§ 2° Os Institutos de Aposentadoria e Pensões recolherão, mensalmente, ao Banco Nacional da Habitação o 
produto da arrecadação prevista neste artigo, descontada a taxa correspondente às despesas de 
administração fixada de comum acordo entre o DNPS e o Banco Nacional da Habitação. 

§ 3° O recolhimento a que se refere o presente artigo será devido a partir do segundo mês após a 
promulgação desta Lei. 

§ 4° Na forma a ser estabelecida em regulamento a ser baixado pelo BNH, as empresas abrangidas por este 
artigo poderão deduzir a importância correspondente a 50% do valor das aplicações que façam em planos 
de habitação destinados à casa própria de seus empregados, da contribuição prevista neste artigo. 

§ 5° Os planos a que se refere o parágrafo anterior dependem de prévia aprovação e execução, controlada 
pelo BNH, diretamente ou por delegação. 

§ 6º Não estão obrigados ao recolhimento da contribuição prevista neste artigo as instituições de educação 
e de assistência social, amparadas pela Lei nº 3.193, de 4 de julho de 1957, e Lei nº 3.577, de 4 de julho de 
1959, bem como pelo Decreto número 1.117, de 1º de junho de 1962. (Incluído pela Lei nº 5.127, de 1966) 

Art. 23. A construção de prédios residenciais, cujo custo seja superior a 850 vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País, considerado esse custo para cada unidade residencial, seja em prédio individual, seja em 
edifícios de apartamentos ou vilas, fica sujeita ao pagamento de uma subscrição pelo proprietário, 
promitente comprador ou promitente cessionário do respectivo terreno, de letras imobiliárias emitidas 
pelo Banco Nacional de Habitação, com as características do art. 45 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
4.864, de 1965).   

§ 1º O montante dessa subscrição será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da construção, quando esta 
estiver entre os limites de 850 e 1.150 vezes o maior salário-mínimo vigente no País à época da concessão 
do respectivo "habite-se" e de 10% (dez por cento) sobre a que exceder de tal limite. (Redação dada pela Lei 
nº 4.864, de 1965). 

§ 2º As autoridades municipais, antes de concederem o "habite-se" para os prédios residenciais, exigirão do 
construtor uma declaração do seu custo efetivo e, quando for o caso, do proprietário comprovação de 
cumprimento do disposto no presente artigo. (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

§ 3º Só poderão gozar dos benefícios e vantagens previstos na presente Lei os municípios que obedecerem 
ao disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4.864, de 1965). 

Art. 24. O Banco Nacional da Habitação poderá operar em: 

I - prestação de garantia em financiamento obtido, no país ou no exterior, pelas entidades integrantes do 
sistema financeiro da habitação destinados a execução de projetos de habitação de interesse social; 

II - carteira de seguro dos créditos resultantes da venda ou construção de habitação a prazo ou de 
empréstimos para aquisição ou construção de habitações; 

III - carteira de seguro dos depósitos nas entidades integrantes do sistema financeiro da habitação; 
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IV - carteira de redesconto para assegurar a liquidez do sistema financeiro da habitação; 

V - carteira de seguro de vida de renda temporária dos adquirentes, financiados pelo sistema financeiro da 
habitação; 

VI - carteira de seguro de resgate e pagamento de juros das Letras Imobiliárias emitidas pelas sociedades de 
crédito imobiliário; 

VII - financiamento ou refinanciamento da elaboração ou execução de projetos de construção de conjuntos 
habitacionais ...(Vetado) ... instalação e desenvolvimento da indústria ...(Vetado)... de materiais de 
construção e pesquisas tecnológicas; 

VIII - refinanciamento parcial dos créditos concedidos pelas sociedades de crédito imobiliário. 

§ 1° O Banco Nacional da Habitação somente operará ...(Vetado)... para aplicação dos recursos disponíveis, 
depois de asseguradas as reservas técnicas necessárias às operações referidas nos incisos I a VI, inclusive. 

§ 2° Os recursos disponíveis do Banco Nacional da Habitação serão mantidos em depósito no Banco do Brasil 
S.A. ...(Vetado). 

§ 3° Dos recursos recolhidos ao Banco Nacional da Habitação, serão destinadas anualmente as verbas 
necessárias ao custeio das atividades do Serviço Federal da Habitação e Urbanismo ...(Vetado). 

Art. 25. O capital do Banco Nacional de Habitação pertencerá integralmente à União Federal. 

Parágrafo único. O capital inicial do Banco Nacional da Habitação será de Cr$1 bilhão de cruzeiros. 

Art. 26. O Poder Executivo transferirá, dentro de um ano, para o patrimônio do Banco Nacional da Habitação, 
terrenos de propriedade da União Federal que não sejam necessários aos serviços públicos federais ou que 
possam ser vendidos, para realizar recursos líquidos destinados ao aumento do Capital do Banco, desde que 
se prestem à construção de conjuntos residenciais de interesse social. 

§ 1° O Banco poderá igualmente receber dos Governos Estaduais, Municipais e particulares ou de entidades 
de direito privado, estes sob a forma de doações, terras ou terrenos rurais ou urbanos, apropriados para a 
construção de imóveis. 

§ 2° No caso de doações previstas no parágrafo anterior nenhum ônus recairá sobre o doador de terras ou 
terrenos recebidos pelo Banco. 

Art. 27. O Banco Nacional da Habitação será administrado por um Conselho de Administração e uma 
Diretoria, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. 

§ 1° O Conselho de Administração será composto de: 

a) o Presidente do Banco Nacional da Habitação, como seu Presidente, e com voto de qualidade; 

b) de seis a nove Conselheiros, com mandato de 3 anos cada um; 
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c) os Diretores do Banco. 

§ 2° A Diretoria será composta de: 

a) o Presidente do Banco Nacional da Habitação, demissível ad nutum; 

b) o Diretor-Superintendente com mandato de 4 anos; 

c) dois a cinco Diretores com mandato de 4 anos.  

Art. 28. Os membros da Diretoria e três dos membros do Conselho de Administração serão escolhidos 
dentre cidadãos de reconhecida idoneidade moral e comprovada capacidade em assuntos econômico-
financeiros, sendo dois outros membros do Conselho de Administração escolhidos dentre os especialistas, 
respectivamente, em assuntos de saúde pública, de previdência social, e o sexto, o Superintendente do 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° Os Conselheiros serão anualmente renovados pelo terço e na composição inicial, 1/3 terá mandato de 
um ano, 1/3 mandato de dois anos e 1/3 mandato de três anos. 

§ 3° Na composição inicial da Diretoria, metade dos diretores terá mandato de dois anos. 

Art. 29. Compete ao Conselho de Administração: 

I - organizar e modificar o regimento interno do Banco, que será aprovado por ato do Ministro da Fazenda; 

II - decidir sobre a orientação geral das operações do Banco; 

III - exercer as atribuições normativas do Banco, como órgão da orientação, disciplina e controle do sistema 
financeiro da habitação; 

IV - aprovar os orçamentos de custeio, recursos e aplicações do Banco e as normas gerais a serem observadas 
nos seus serviços; 

V - distribuir os serviços do Banco entre os Diretores, observado o disposto nesta Lei; 

VI - criar ou extingüir cargo e funções, fixando os respectivos vencimentos e vantagens, mediante proposta 
do Diretor-Superintendente, bem como dirimir dúvidas quanto aos direitos, vantagens e deveres dos 
servidores, podendo ainda baixar o Regulamento do Pessoal do Banco; 

VII - examinar e aprovar os balancetes e balanços do Banco, financeiros e patrimoniais; 

VIII - escolher substitutos no caso de vaga ou impedimento dos Diretores, até que o Presidente da República 
o faça em caráter efetivo; 

IX - examinar e dar parecer sobre a prestação anual das contas do Banco; 
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X - deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria. 

Art. 30. Compete à Diretoria: 

I - decidir sobre todos os assuntos da direção executiva do Banco, de acordo com o seu Regimento Interno; 

II - aprovar as operações do Banco, que excedam os limites fixados pelo Regimento Interno para cada Diretor. 

Art. 31. Compete ao Presidente do Banco: 

I - representar o Banco em suas relações com terceiros em juízo ou fora dele, sem prejuízo do disposto no 
artigo 29; 

II - convocar extraordinariamente o Conselho e a Diretoria, sempre que necessário;  

III - enviar ao Tribunal de Contas, até 31 de janeiro de cada ano, as contas dos administradores do Banco 
relativas ao exercício anterior, para os fins do artigo 77, II, da Constituição; 

IV - enviar ao Tribunal de Contas, até 31 de janeiro de cada ano as contas gerais do Banco relativas ao 
exercício anterior. 

Art. 32. Compete ao Diretor-Superintendente: 

I - substituir o Presidente nos seus impedimentos ocasionais, sem prejuízo do exercício normal de suas 
funções; 

II - administrar e dirigir os negócios ordinários do Banco decidindo das operações que se contiverem no limite 
da sua competência, de acordo com o Regimento Interno; 

III - outorgar e aceitar escrituras, ou assinar contratos, conjuntamente com o Presidente ou outro Diretor; 

IV - designar, conjuntamente com o Presidente, procuradores com poderes especiais, agentes ou 
representantes do Banco; 

V - praticar os atos referentes à administração do pessoal, podendo delegar poderes, salvo quando se tratar 
de nomeação, promoção ou demissão; 

VI - superintender e coordenar os serviços dos diferentes setores do Banco e zelar pelo fiel cumprimento das 
deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria; 

VII - prover, interinamente, até que o Presidente da República o faça em caráter efetivo, as vagas dos 
membros do Conselho de Administração, cuja substituição não esteja prevista no Regulamento do Banco. 

Art. 33. Os Diretores referidos no artigo 27, § 2°, alínea c terão as atribuições que forem determinadas no 
Regimento Interno. 
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Art. 34. O pessoal contratado pelo Banco será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação 
complementar e admitido mediante concurso de provas ou de provas e títulos. 

§ 1° Poderão ser requisitados pelo Banco servidores dos quadros do serviço público federal, das autarquias 
federais, ou de sociedades de economia mista, controladas pelo Governo Federal. 

§ 2° (Vetado). 

CAPÍTULO V 
DAS SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Art. 35. As Sociedades de crédito imobiliário são instituições de crédito especializado, dependem de 
autorização do Banco Nacional da Habitação para funcionar, e estão sujeitas a permanente fiscalização do 
Governo Federal, através do referido Banco e da Superintendência da Moeda e do Crédito.  

§ 1° As sociedades de crédito imobiliário se organizarão sob a forma anônima de ações nominativas, 
observando nos atos de sua constituição todos os dispositivos legais aplicáveis, mas só poderão dar início às 
suas atividades após publicação, no Diário Oficial da União, da autorização do Banco Nacional da Habitação. 

§ 2° As sociedades de crédito imobiliário serão constituídas com o capital mínimo de 100 milhões de cruzeiros 
em moeda corrente, na forma da legislação que rege as sociedades anônimas, mas a emissão de autorização 
para funcionar dependerá da integralização mínima de 50%, mediante débito do BNH. 

§ 3° O limite mínimo referido no parágrafo anterior será anualmente atualizado, com base nos índices de 
que trata o artigo 5°, § 1°. 

Art. 36. A autorização para funcionar será concedida por tempo indeterminado, enquanto a sociedade 
observar as disposições legais e regulamentares em vigor. 

§ 1° Somente poderão ser membros dos órgãos da administração e do Conselho Fiscal das sociedades de 
crédito imobiliário, pessoas de reconhecida idoneidade moral e comercial, sendo que dois diretores deverão 
comprovar capacidade financeira e técnica. 

§ 2° Os diretores somente poderão ser investidos nos seus cargos depois da aprovação pelo Banco Nacional 
da Habitação, à vista das provas exigidas pela SUMOC para investimento de diretores de estabelecimento 
bancário em geral. 

§ 3° A responsabilidade dos administradores de sociedade de crédito imobiliário é a mesma prevista na lei 
para os diretores de bancos. 

§ 4° A expressão "crédito imobiliário", constará obrigatoriamente da denominação das sociedades 
referidas neste artigo. 

§ 5° As sociedades de crédito imobiliário enviarão para publicação até o 10° dia de cada mês, no Diário Oficial 
do estado onde funcionarem, os balancetes mensais. 
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Art. 37. Ficarão sujeitos à prévia aprovação do Banco Nacional da Habitação: 

I - as alterações dos estatutos sociais das sociedades de crédito imobiliário; 

II - a abertura de agências ou escritórios das referidas sociedades; 

III - a cessação de operações da matriz ou das dependências das referidas sociedades. 

Art. 38. Os pedidos de autorização para funcionamento, alteração estatutária, abertura ou fechamento de 
agências ou dependências e aprovação de administradores deverão ser decididos pelo Banco Nacional da 
Habitação, dentro de 120 dias da sua apresentação e das decisões do Banco caberá recurso voluntário para 
o Ministro da Fazenda. 

Parágrafo único. O regulamento discriminará a documentação a ser apresentada, com os requerimentos 
referidos neste artigo, podendo o Banco Nacional da Habitação fazer as exigências que considerar de 
interesse para a apreciação do pedido e fixar prazo razoável para o seu atendimento. 

Art. 39. As sociedades de crédito imobiliário somente poderão operar em financiamentos para construção, 
venda ou aquisição de habitações, mediante: 

I - abertura de crédito a favor de empresários que promovam projetos de construção de habitações para 
venda a prazo; 

II - abertura de crédito para a compra ou construção de casa própria com liquidação a prazo de crédito 
utilizado; 

III - desconto, mediante cessão de direitos de receber a prazo o preço da construção ou venda de 
habitações; 

IV - outras modalidades de operações autorizadas pelo Banco Nacional da Habitação. 

§ 1° Cada sociedade de crédito imobiliário somente poderá operar com imóveis situados na área geográfica 
para a qual for autorizada a funcionar. 

§ 2° As sociedades de crédito imobiliário não poderão operar em compra e venda ou construção de imóveis, 
salvo para liquidação de bens que tenham recebido em pagamento dos seus créditos ou no caso dos imóveis 
necessários a instalação de seus serviços. 

§ 3° Nas suas operações as sociedades de crédito imobiliário observarão as normas desta lei e as expedidas 
pelo Banco Nacional da Habitação, com relação aos limites do valor unitário, prazo, condições de pagamento, 
juros, garantias, seguro, ágio e deságios na colocação de Letras Imobiliárias e diversificação de aplicações. 

§ 4° As disponibilidades das sociedades de crédito imobiliário serão mantidas em depósito no Banco Nacional 
da Habitação, no Banco do Brasil S.A., nos demais bancos oficiais da União e dos Estados e nas Caixas 
Econômicas ...(Vetado). 
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Art. 40. As sociedades de crédito imobiliário não poderão: 

a) receber depósitos de terceiros que não sejam proprietários de ações nominativas, a não ser nas condições 
e nos limites autorizados pelo Banco Nacional da Habitação; 

b) tomar empréstimos em moeda nacional ou estrangeira, a não ser nas condições mínimas de prazo e nos 
limites máximos, em relação ao capital e reservas, estabelecidos pelo Banco Nacional da Habitação; 

c) emitir Letras Imobiliárias em valor superior aos limites máximos aprovados pelo Banco Nacional da 
Habitação em relação ao capital e reservas e ao montante dos créditos em carteira; 

d) admitir a movimentação de suas contas por meio de cheques contra ela girados ou emitir cheques na 
forma do Decreto n. 24.777, de 14 de junho de 1934; 

e) possuir participação em outras empresas. 

§ 1° O Banco Nacional da Habitação fixará o limite de recursos de terceiros que as sociedades poderão 
receber, até o máximo de 15 vezes os recursos próprios. 

§ 2° O Banco Nacional da Habitação fixará também os limites mínimos de prazo dos vencimentos dos 
recursos de terceiros recebidos pela sociedade em relação aos prazos de suas aplicações. 

Art. 41. O Banco Nacional de Habitação e a SUMOC manterão fiscalização permanente e ampla das 
Sociedades de Crédito Imobiliário podendo para isso, a qualquer tempo, examinar livros de registros, 
papéis e documentação de qualquer natureza, atos e contratos.  

§ 1° As sociedades são obrigadas a prestar tôda e qualquer informação que lhes for solicitada pelo Banco 
Nacional da Habitação ou pela SUMOC. 

§ 2° A recusa, a criação de embaraços, a divulgação ou fornecimento de informações falsas sobre as 
operações e as condições financeiras da sociedade serão punidas na forma da lei. 

§ 3° O Banco Nacional da Habitação e a SUMOC manterão sigilo com relação a documentos e informações 
que as sociedades de crédito imobiliário lhe fornecerem. 

Art. 42. As sociedades de crédito imobiliário são obrigadas a observar o plano de contas e as normas de 
contabilização aprovadas pelo Banco Nacional da Habitação, bem como a divulgar, em seus relatórios 
semestrais, as informações mínimas exigidas pelo Banco Nacional da Habitação, quanto às suas condições 
financeiras. 

§ 1° As sociedades de crédito imobiliário são obrigadas a enviar ao Banco Nacional de Habilitação, até o 
último dia do mês seguinte, cópia do balancete do mês anterior, do balanço semestral e da demonstração 
de lucros e perdas, bem como prova de envio para publicação das atas de assembléias gerais, dentro de 30 
dias da realização destas. 
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§ 2° O BNH poderá exigir quando a seu critério, considerar necessário, que Sociedades de Crédito Imobiliário 
se sujeitem à auditoria externa por empresas especializadas por êle aprovadas. 

§ 3° As sociedades de crédito imobiliário mencionarão em sua publicidade os respectivos capitais 
realizados, suas reservas e o total de recursos mutuados aplicados, constantes de seu último balancete 
mensal. 

CAPÍTULO VI 
LETRAS IMOBILIÁRIAS 

Art. 44. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 45. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 46. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 47. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 48. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 49. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 50. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 51. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 52. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

Art. 53. (Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015)  

CAPÍTULO VII 
DO SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

Art. 54. A Fundação da Casa Popular, criada pelo Decreto-lei n. 9.218, de 1° de maio de 1946, passa a 
constituir com o seu patrimônio, revogada a legislação que lhe concerne, o "Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo", entidade autárquica ...(Vetado).  

§ 1° O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo será dirigido por um Superintendente ..... (Vetado). 

§ 2° O Superintendente, de notória competência em matéria de habitação e urbanismo, será nomeado 
...(Vetado)... pelo Conselho de Administração do Banco Nacional de Habitação. 

§ 3° (Vetado). 
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§ 4° Ficam extintos o Conselho Central, o Conselho Técnico e a Junta de Contrôle da Fundação da Casa 
Popular. 

§ 5° Os servidores do Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo serão admitidos no regime da legislação 
trabalhista ...(Vetado). 

§ 6º - Os servidores da atual Fundação da Casa Popular serão aproveitados no Serviço Nacional de Habitação 
e Urbanismo ou em outros serviços de igual regime.   (Parte mantida pelo Congresso Nacional) 

Art. 55. O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo terá as seguintes atribuições:  

a) promover pesquisas e estudos relativos ao déficit habitacional, aspectos do planejamento físico, técnico 
e socioeconômico da habitação; 

b) promover, coordenar e prestar assistência técnica a programas regionais e municipais de habitação de 
interesse social, os quais deverão necessariamente ser acompanhados de programas educativos e de 
desenvolvimento e organização de comunidade; 

c) fomentar o desenvolvimento da indústria de construção, através de pesquisas e assistência técnica, 
estimulando a iniciativa regional e local; 

d) incentivar o aproveitamento de mão-de-obra e dos materiais característicos de cada região; 

e) estimular a organização de fundações, cooperativas, mútuas e outras formas associativas em programas 
habitacionais, propiciando-lhes assistência técnica; 

f) incentivar a investigação tecnológica, a formação de técnicos, em qualquer nível, relacionadas com 
habitação e urbanismo; 

g) prestar assistência técnica aos Estados e Municípios na elaboração dos planos diretores, bem como no 
planejamento da desapropriação por interesse social, de áreas urbanas adequadas a construção de 
conjuntos habitacionais; 

h) promover, em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a realização de 
estatísticas sobre a habitação no país; 

i) (Vetado); 

j) prestar assistência técnica aos Estados, aos Municípios e às empresas do país para constituição, 
organização e implantação de entidades de caráter público, de economia mista ou privadas, que terão por 
objetivo promover a execução de planos habitacionais ou financiá-los, inclusive assisti-los para se 
candidatarem aos empréstimos do Banco Nacional da Habitação ou das sociedades de crédito imobiliário; 

l) prestar assistência técnica na elaboração de planos de emergência, intervindo na normalização de 
situações provocadas por calamidades públicas;  
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m) estabelecer normas técnicas para a elaboração de Planos Diretores, de acordo com as peculiaridades 
das diversas regiões do país; 

n) assistir aos municípios na elaboração ou adaptação de seus Planos Diretores às normas técnicas a que 
se refere o item anterior. 

§ 1° Os municípios que não tiverem códigos de obras adaptados às normas técnicas do Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo ou que aprovarem projetos e planos habitacionais em desacordo com as mesmas 
normas, não poderão receber recursos provenientes de entidades governamentais, destinados a programas 
de habitação e urbanismo. 

§ 2° (Vetado). 

Art. 56. A organização administrativa do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo será estabelecida em 
decreto, devendo ser prevista a sua descentralização regional. 

Parágrafo único. (Vetado). 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 57. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.338, de 1974). 

Art. 58. Ficam isentos do Imposto de Renda, até 31 de dezembro de 1970, os lucros e rendimentos auferidos 
pelas pessoas físicas ou jurídicas, resultantes de operações de construção e primeira transação, inclusive 
alienação e locação, relativos aos prédios residenciais que vierem a ser construídos no Distrito Federal, cujo 
valor não ultrapasse 60 (sessenta) vezes o salário-mínimo da região. 

Parágrafo único. Ficam igualmente isentos os mesmos imóveis, pelo mesmo prazo, dos impostos de 
transmissão, "causa mortis" e "inter vivos" relativos à primeira transferência de propriedade. 

Art. 59. São isentos de impôsto de sêlo: 

a) a emissão, colocação, transferência, cessão, endôsso, inscrição ou averbação de letras imobiliárias; 

b) os atos e contratos, de qualquer natureza, entre as entidades que integram o sistema financeiro da 
habitação; 

c) os contratos de que participem entidades integrantes do sistema financeiro da habitação, e que tenham 
por objeto habitações de menos de 50 metros quadrados, não incluídas as partes comuns, se for o caso, e 
de valor inferior a 60 vezes o maior salário-mínimo legal vigente no país; 

d) os contratos de construção, venda, ou promessa de venda a prazo, promessa de cessão e hipoteca, de 
habitações que satisfaçam aos requisitos da alínea anterior. 
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Art. 60. A aplicação da presente lei, pelo seu sentido social, far-se-á de modo a que sejam simplificados todos 
os processo e métodos pertinentes às respectivas transações, objetivando principalmente: 

I - o maior rendimento dos serviços e a segurança e rapidez na tramitação dos processos e papéis; 

II - economia de tempo e de emolumentos devidos aos Cartórios; 

III - simplificação das escrituras e dos critérios para efeito do Registro de Imóveis. 

Art. 61. Para plena consecução do disposto no artigo anterior, as escrituras deverão consignar 
exclusivamente as cláusulas, termos ou condições variáveis ou específicas. 

§ 1° As cláusulas legais, regulamentares, regimentais ou, ainda, quaisquer normas administrativas ou 
técnicas e, portanto, comuns a todos os mutuários não figurarão expressamente nas respectivas escrituras. 

§ 2° As escrituras, no entanto, consignarão obrigatoriamente que as partes contratantes adotam e se 
comprometem a cumprir as cláusulas, termos e condições a que se refere o parágrafo anterior, sempre 
transcritas, verbum ad verbum, no respectivo Cartório ou Ofício, mencionado inclusive o número do Livro e 
das folhas do competente registro. 

§ 3° Aos mutuários, ao receberem os respectivos traslados de escritura, será obrigatoriamente entregue 
cópia, impressa ou mimeografada, autenticada, do contrato padrão constante das cláusulas, termos e 
condições referidas no parágrafo 1° deste artigo. 

§ 4° Os Cartórios de Registro de Imóveis, obrigatoriamente, para os devidos efeitos legais e jurídicos, 
receberão, autenticadamente, das pessoas jurídicas mencionadas na presente Lei, o instrumento a que se 
refere o parágrafo anterior, tudo de modo a facilitar os competentes registros. 

§ 5º Os contratos de que forem parte o Banco Nacional de Habitação ou entidades que integrem o Sistema 
Financeiro da Habitação, bem como as operações efetuadas por determinação da presente Lei, poderão ser 
celebrados por instrumento particular, os quais poderão ser impressos, não se aplicando aos mesmos as 
disposições do art. 134, II, do Código Civil, atribuindo-se o caráter de escritura pública, para todos os fins de 
direito, aos contratos particulares firmados pelas entidades acima citados até a data da publicação desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 5.049, de 1966). 

§ 6º Os contratos de que trata o parágrafo anterior serão obrigatoriamente rubricados por todas as partes 
em todas as suas folhas. (Incluído pela Lei nº 5.049, de 1966). 

§ 7º Todos os contratos, públicos ou particulares, serão obrigatoriamente transcritos no Cartório de Registro 
de Imóveis competente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de sua assinatura, devendo 
tal obrigação figurar como cláusula contratual. (Incluído pela Lei nº 5.049, de 1966). 

Art. 62. Os oficiais do Registro de Imóveis inscreverão obrigatoriamente, os contratos de promessa de 
venda, promessa de cessão ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente Lei, declarando 
expressamente que os valores deles constantes são meramente estimativos, estando sujeitos os saldos 
devedores, assim como as prestações mensais, às correções do valor, determinadas nesta Lei. 
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§ 1° Mediante simples requerimento, firmado por ambas as partes contratantes, os Oficiais do Registro de 
Imóveis averbarão, à margem das respectivas inscrições, as correções de valores determinados por esta Lei, 
com indicação do novo valor do preço ou da dívida e do saldo respectivo, bem como da nova prestação 
contratual. 

§ 2° Se o promitente comprador, promitente cessionário ou mutuário se recusar a assinar o requerimento 
de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da nova prestação, 
podendo a entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato, com notificação prévia no prazo de 90 
dias. 

Art. 63. Os órgãos da administração federal, centralizada ou descentralizada ficam autorizados a firmar 
acordos ou convênios com as entidades estaduais e municipais, buscando sempre a plena execução da 
presente Lei e o máximo de cooperação inter-administrativa. 

Art. 64. O Banco Nacional da Habitação poderá promover desapropriações por utilidade pública ou por 
interesse social. 

Art. 65. A partir da data da vigência desta Lei as Carteiras Imobiliárias dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões não poderão iniciar novas operações imobiliárias e seus segurados passarão a ser atendidos de 
conformidade com este diploma legal. 

§ 1º - Institutos de Aposentadoria e Pensões, as Autarquias em geral, as Fundações e as Sociedades de 
Economia Mista, inclusive a Petrobrás S.A e o Banco do Brasil S.A., efetuarão, no prazo máximo de 12 (doze) 
meses, a venda de seus conjuntos e unidades residenciais, em consonância com o Sistema Financeiro da 
Habitação de que trata esta Lei, de acordo com as instruções expedidas, no prazo de 90 (noventa) dias, 
conjuntamente, pelo Banco Nacional de Habitação e Departamento Nacional da Previdência Social. (Redação 
dada pela Lei nº 5.049, de 1996). 

§ 2º Os recursos provenientes da alienação de que trata o parágrafo anterior serão aplicados na aquisição 
ou construção de imóveis destinados à instalação de órgãos do Instituto. (Redação dada pela Lei nº 5.455, 
de 1968) 

§ 3º Não sendo oportuna a aplicação prevista no parágrafo anterior, os recursos serão aplicados em Letras 
Imobiliárias, cuja liquidação se fará em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais consecutivas, para a aquisição 
ou construção de edifícios-sede. (Incluído pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 4º - Os órgãos referidos no § 1º deste artigo que possuam unidades residenciais em Brasília, conjuntamente 
com a Caixa Econômica Federal de Brasília, submeterão à aprovação do Presidente da República, por 
intermédio do Ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, no prazo de 90 (noventa) dias, 
sugestões e normas, em consonância com o sistema Financeiro da Habitação, referentes à sua alienação. 
(Redação dada pela Lei nº 5.049, de 1996). (Renumerado pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 5° Os órgãos de que trata o parágrafo anterior, celebrarão convênio com a Caixa Econômica Federal de 
Brasília, incumbindo-a da alienação, aos respectivos ocupantes, dos imóveis residenciais que possuírem no 
Distrito Federal, devendo o produto da operação constituir fundo rotativo destinado a novos investimentos 
em construções residenciais em Brasília, assegurado às entidades convenientes rateio financeiro anual, que 
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lhes permita a retirada de valores correspondentes no mínimo, a cinqüenta por cento (50%) da renda líquida 
atual, efetivamente realizada, com a locação de tais imóveis. (Renumerado pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 6° Os imóveis residenciais que deixarem de ser alienados aos ocupantes, por desinteresse ou 
impossibilidade legal dos mesmos, serão objeto de aquisição pela União que poderá para resgatá-los, 
solicitar a abertura de crédito especial, dar em pagamento imóveis não necessários aos seus serviços ou 
ações de sua propriedade em empresas de economia mista, mantida, nesta hipótese, a situação majoritária 
da União. (Renumerado pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 7° A administração dos imóveis adquiridos pela União, na forma do parágrafo anterior, será feita pelo 
Serviço do Patrimônio da União. (Renumerado pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 8° Realizadas as operações previstas no parágrafo primeiro, extingüir-se-ão as Carteiras Imobiliárias dos 
IAPs.   (Renumerado pela Lei nº 5.455, de 1968) 

§ 9° Os atuais inquilinos ou ocupantes de imóveis residenciais dos IAPs e, sucessivamente, os seus 
contribuintes, estes inscritos e classificados de acordo com a legislação vigente, terão preferência no 
atendimento pelos órgãos estatais integrantes do sistema financeiro da habitação   (Renumerado pela Lei nº 
5.455, de 1968) 

Art. 66. O Ministro do Planejamento adotará as medidas necessárias para a criação de um Fundo de 
Assistência Habitacional objetivando o financiamento às populações de renda insuficiente, destinando-
lhes recursos próprios. 

Art. 67. O Banco Nacional da Habitação e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo deverão publicar 
mensalmente a relação dos servidores admitidos ao seu serviço, a qualquer título, no mês anterior à 
publicação. 

Art. 68. O Poder Executivo baixará os regulamentos necessários à execução desta Lei, inclusive os relativos à 
extinção dos órgãos federais que vêm exercendo funções e atividades que possam ser por elas reguladas, 
podendo incorporar serviços, órgãos e departamentos, dispondo sobre a situação dos respectivos servidores 
e objetivando o enquadramento dos órgãos federais que integram o sistema financeiro da habitação. 

Parágrafo único. Dentro do prazo de noventa (90) dias, o Poder Executivo baixará os atos necessários à 
adaptação do funcionamento das Caixas Econômicas Federais, Caixas Militares e IPASE aos dispositivos desta 
Lei. 

Art. 69. O contrato de promessa de cessão de direitos relativos a imóveis não loteados, sem cláusula de 
arrependimento e com emissão de posse, uma vez inscrita no Registro Geral de Imóveis, atribui ao 
promitente cessionário direito real oponível a terceiro e confere direito a obtenção compulsória da 
escritura definitiva de cessão, aplicando-se, neste caso, no que couber, o disposto no artigo 16 do Decreto-
lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, e no artigo 346 do Código do Processo Civil. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos contratos em via de execução compulsória, em 
qualquer instância. 
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Art. 70. Fica assegurada às Caixas Econômicas Federais, na forma em que o Poder Executivo regulamentar, 
dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 68, a exploração da Loteria Federal. 

Art. 71. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, crédito especial no montante 
de Cr$1 bilhão, com vigência durante três anos, destinado à integralização gradativa do capital do Banco 
Nacional da Habitação. 

Art. 72. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de agosto de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.9.1964 

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. 
* ATUALIZADO ATÉ 01/03/2021 

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES 

Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 
execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. 

 "1. O Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) e seu regulamento (Decreto 59.566/66) não se aplicam ao contrato de parceria 
agroindustrial suinícola, celebrado entre sociedade empresária industrial, voltada para a produção e comercialização de 
produtos agrícolas industrializados, de um lado, e, de outro lado, os proprietários de imóvel rural, dedicados à produção 
de suínos como insumo daquela indústria, sob orientação e com apoio técnico daquela. 2. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp 865.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, 
DJe 29/09/2016) 

§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da 
terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social 
e ao aumento de produtividade. 

§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se 
destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de 
garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função 
social, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 
famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a 
cultivem. 

§ 2° É dever do Poder Público: 

a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente 
útil, de preferencia nas regiões onde habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas 
previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei; 
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b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua 
racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento 
da produtividade e ao bem-estar coletivo. 

§ 3º A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro dos termos e limitações 
desta Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos contratos de trabalho. 

§ 4º É assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam 
atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas. 

Art. 3º O Poder Público reconhece às entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, o direito à propriedade 
da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas quer como sociedades abertas constituídas na 
forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades, que se organizarem na forma prevista 
neste artigo, deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.) que estabelecerá 
condições mínimas para a democratização dessas sociedades. 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à 
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, 
quer através de iniciativa privada; 

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 
família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 
econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com 
a ajuda de terceiros; 

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior; 

IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar; 

V - "Latifúndio", o imóvel rural que: 

a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea b, desta Lei, tendo-se em vista as 
condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine; 

b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo 
de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do 
meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a 
inclusão no conceito de empresa rural; 

VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore 
econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico ...Vetado... da 
região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e 
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previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas 
naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias; 

VII - "Parceleiro", aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à 
colonização pública ou privada; 

VIII - "Cooperativa Integral de Reforma Agrária (C.I.R.A.)", toda sociedade cooperativa mista, de natureza 
civil, ...Vetado... criada nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, contando temporariamente com a 
contribuição financeira e técnica do Poder Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a 
finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar 
os demais objetivos previstos na legislação vigente; 

IX - "Colonização", toda a atividade oficial ou particular, que se destine a promover o aproveitamento 
econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de Cooperativas ...Vetado... 

Parágrafo único. Não se considera latifúndio: 

a) o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sob o ponto de 
vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento 
adequado; 

b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objeto de preservação florestal ou de outros 
recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento, pelo órgão competente da 
administração pública. 

Art. 5° A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada zona de características 
econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer. 

Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média ponderada das partes do 
imóvel destinadas a cada um dos tipos de exploração considerados. 

CAPÍTULO II 
DOS ACORDOS E CONVÊNIOS 

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus esforços e recursos, 
mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, principalmente 
os relacionados com a aplicação da presente Lei, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de 
critérios na execução desta.(Vide Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.8.2001) 

§ 1o  Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 
representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 2o  A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 
cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras 
atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e 
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critérios estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, 
de 2001) 

§ 3o  O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito Federal e com os 
Municípios que tenham instituído órgão colegiado, com a participação das organizações dos agricultores 
familiares e trabalhadores rurais sem terra, mantida a paridade de representação entre o poder público e 
a sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da 
política agrária. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4o  Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para fins de reforma agrária, poderá o Estado 
utilizar-se de força policial. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 5o  O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar servidores integrantes dos 
quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, para a execução das atividades referidas neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

Art. 7º Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de 
Leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e, 
reciprocamente, a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais, 
encargos análogos, provendo às necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo 
terceiro do artigo 18 da Constituição Federal. 

Art. 8º Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão 
de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como de pessoas físicas nacionais ou 
estrangeiras, não participantes direta dos atos jurídicos celebrados. 

Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes contratantes, 
independentemente de condição ou termo. 

CAPÍTULO III 
DAS TERRAS PÚBLICAS E PARTICULARES 

SEÇÃO I 
DAS TERRAS PÚBLICAS 

Art. 9º Dentre as terras públicas, terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos nesta Lei, as 
seguintes: 

I - as de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica; 

II - as reservadas pelo Poder Público para serviços ou obras de qualquer natureza, ressalvadas as pertinentes 
à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível com a 
atividade principal, sob a forma de exploração agrícola; 

III - as devolutas da União, dos Estados e dos Municípios. 
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Art. 10. O Poder Público poderá explorar direta ou indiretamente, qualquer imóvel rural de sua 
propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao 
desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos de assistência técnica e de 
readaptação. 

§ 1° Somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos 
previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a 
propriedade privada. 

§ 2º Executados os projetos de colonização nos imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos 
dos previstos neste artigo, em caráter transitório. 

§ 3º Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos termos deste artigo, 
poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele permutados por ato do Poder 
Executivo. 

Art. 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para 
promover a discriminação das terras devolutas federais, restabelecida a instância administrativa 
disciplinada pelo Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as 
posses legítimas manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao 
patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem 
desocupadas. 

§ 1° Através de convênios, celebrados com os Estados e Municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos 
ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitada 
a legislação local, o regime jurídico próprio das terras situadas na faixa da fronteira nacional bem como a 
atividade dos órgãos de valorização regional. 

§ 2º Tanto quanto possível, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária imprimirá ao instituto das terras 
devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do 
desbravamento através da colonização racional visando a erradicar os males do minifúndio e do latifúndio. 

SEÇÃO II 
DAS TERRAS PARTICULARES 

Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado 
ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta Lei. 

Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra 
que contrariem sua função social. 

Art. 14.  O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de associações de pessoas físicas e 
jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou 
agroindustrial, e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades 
associativas e societárias que objetivem a democratização do capital. (Redação dada Medida Provisória nº 
2.183-56, 2001) 
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§ 1o  Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais 
poderão constituir entidades societárias por cotas, em forma consorcial ou condominial, com a denominação 
de "consórcio" ou "condomínio", nos termos dos arts. 3o e 6o desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

§ 2o  Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na Junta Comercial, quando elas 
praticarem atos de comércio, e no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa 
atividade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 15. A implantação da Reforma Agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário, quando 
se tratar de zonas críticas ou de tensão social. 

TÍTULO II 
DA REFORMA AGRÁRIA 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DOS MEIOS DE ACESSO À PROPRIEDADE RURAL 

Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e 
o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o 
desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente para promover e 
coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais da presente Lei e do seu regulamento. 

Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, 
pela execução de qualquer das seguintes medidas: 

a) desapropriação por interesse social; 

b) doação; 

c) compra e venda; 

d) arrecadação dos bens vagos; 

e) reversão à posse (Vetado) do Poder Público de terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e 
exploradas, a qualquer título, por terceiros; 

f) herança ou legado. 

Art. 18. À desapropriação por interesse social tem por fim: 

a) condicionar o uso da terra à sua função social; 
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b) promover a justa e adequada distribuição da propriedade; 

c) obrigar a exploração racional da terra; 

d) permitir a recuperação social e econômica de regiões; 

e) estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica; 

f) efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais; 

g) incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural; 

h) facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-
los de atividades predatórias. 

Art. 19. A desapropriação far-se-á na forma prevista na Constituição Federal, obedecidas as normas 
constantes da presente Lei. 

§ 1° Se for intentada desapropriação parcial, o proprietário poderá optar pela desapropriação de todo o 
imóvel que lhe pertence, quando a área agricultável remanescente, inferior a cinqüenta por cento da área 
original, ficar: 

a) reduzida a superfície inferior a três vezes a dimensão do módulo de propriedade; ou 

b) prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior 
ao da parte desapropriada. 

§ 2º Para efeito de desapropriação observar-se-ão os seguintes princípios: 

a) para a fixação da justa indenização, na forma do artigo 147, § 1°, da Constituição Federal, levar-se-ão em 
conta o valor declarado do imóvel para efeito do Imposto Territorial Rural, o valor constante do cadastro 
acrescido das benfeitorias com a correção monetária porventura cabível, apurada na forma da legislação 
específica, e o valor venal do mesmo; 

b) o poder expropriante não será obrigado a consignar, para fins de imissão de posse dos bens, quantia 
superior à que lhes tiver sido atribuída pelo proprietário na sua última declaração, exigida pela Lei do 
Imposto de Renda, a partir de 1965, se se tratar de pessoa física ou o valor constante do ativo, se se tratar 
de pessoa jurídica, num e noutro caso com a correção monetária cabível; 

c) efetuada a imissão de posse, fica assegurado ao expropriado o levantamento de oitenta por cento da 
quantia depositada para obtenção da medida possessória. 

§ 3º Salvo por motivo de necessidade ou utilidade pública, estão isentos da desapropriação: 

a) os imóveis rurais que, em cada zona, não excederem de três vezes o módulo de produto de propriedade, 
fixado nos termos do artigo 4º, inciso III; 
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b) os imóveis que satisfizerem os requisitos pertinentes à empresa rural, enunciados no artigo 4º, inciso 
VI; 

c) os imóveis que, embora não classificados como empresas rurais, situados fora da área prioritária de 
Reforma Agrária, tiverem aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e em execução projetos 
que em prazo determinado, os elevem àquela categoria. 

§ 4° O foro competente para desapropriação é o da situação do imóvel. 

§ 5º De toda decisão que fixar o preço em quantia superior à oferta formulada pelo órgão expropriante, 
haverá, obrigatoriamente, recurso de ofício para o Tribunal Federal de Recursos. Verificado, em ação 
expropriatório, ter o imóvel valor superior ao declarado pelo expropriado, e apurada a má-fé ou o dolo 
deste, poderá a sentença condená-lo à penalidade prevista no artigo 49, § 3º, desta Lei, deduzindo-se do 
valor da indenização o montante da penalidade. 

Art. 20. As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prioritárias, recairão sobre: 

I - os minifúndios e latifúndios; 

II - as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto; 

III - as áreas cujos proprietários desenvolverem atividades predatórias, recusando-se a pôr em prática 
normas de conservação dos recursos naturais; 

IV - as áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem logrado atingir seus 
objetivos; 

V - as áreas que apresentem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros; 

VI - as terras cujo uso atual, estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária comprovem 
não ser o adequado à sua vocação de uso econômico. 

Art. 21. Em áreas de minifúndio, o Poder Público tomará as medidas necessárias à organização de unidades 
econômicas adequadas, desapropriando, aglutinando e redistribuindo as áreas. 

Art. 22. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado, para todos os efeitos legais, a promover as 
desapropriações necessárias ao cumprimento da presente Lei. 

Parágrafo único. A União poderá desapropriar, por interesse social, bens do domínio dos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Territórios, precedido o ato, em qualquer caso, de autorização legislativa. 

Art. 23. Os bens desapropriados por sentença definitiva, uma vez incorporados ao patrimônio público, não 
podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. 
Qualquer ação julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. 
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Parágrafo único. A regra deste artigo aplica-se aos imóveis rurais incorporados ao domínio da União, em 
conseqüência de ações por motivo de enriquecimento ilícito em prejuízo do Patrimônio Federal, os quais 
transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, serão aplicados aos objetivos desta Lei. 

CAPÍTULO II 
DA DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS 

Art. 24. As terras desapropriadas para os fins da Reforma Agrária que, a qualquer título, vierem a ser 
incorporadas ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras 
devolutas federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas: 

I - sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária; 

II - a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e o de 
sua família; 

III - para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-industrial, por 
associações de agricultores organizadas sob regime cooperativo; 

IV - para fins de realização, a cargo do Poder Público, de atividades de demonstração educativa, de pesquisa, 
experimentação, assistência técnica e de organização de colônias-escolas; 

V - para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais a cargo da União, dos Estados ou 
dos Municípios. 

Art. 25. As terras adquiridas pelo Poder Público, nos termos desta Lei, deverão ser vendidas, atendidas as 
condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou de reabilitação, de acordo com a seguinte 
ordem de preferência: 

 "O desapropriado figura em primeiro lugar na ordem preferencial de distribuição dos imóveis rurais expropriados, 
conforme disposição contida nos arts. 25, da Lei 4.504/64, e 19 da Lei 8.629/93, e a lei não lhe retira, nessa circunstância, 
o direito de ser indenizado pela perda de parte da propriedade. Entretanto, "na peculiar situação em que, promovida a 
regularização, os desapropriados acabam contemplados com o título de domínio sobre a própria área objeto de 
desapropriação, sem qualquer ônus e sem jamais terem sido privados da posse ou do uso normal do imóvel no curso do 
processo desapropriatório, não há fundamento jurídico para pagamento de indenização" (REsp 614.738/PR, 1ª Turma, 
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 14.2.2008). 

I - ao proprietário do imóvel desapropriado, desde que venha a explorar a parcela, diretamente ou por 
intermédio de sua família; 

II - aos que trabalhem no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários; 

III - aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar da região; 

IV - aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e o 
de sua família; 
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V - aos tecnicamente habilitados na forma dá legislação em vigor, ou que tenham comprovada competência 
para a prática das atividades agrícolas. 

§ 1° Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade os chefes de família numerosas 
cujos membros se proponham a exercer atividade agrícola na área a ser distribuída. 

§ 2º Só poderão adquirir lotes os trabalhadores sem terra, salvo as exceções previstas nesta Lei. 

§ 3º Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras a que se refere este artigo o proprietário rural, 
salvo nos casos dos incisos I, III e IV, nem quem exerça função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, 
ou se ache investido de atribuições parafiscais. 

§ 4º Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou concessão de terras públicas, nas regiões prioritárias, 
definidas na forma do artigo 43, será precedida de consulta ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que 
se pronunciará obrigatoriamente no prazo de sessenta dias. 

Art. 26. Na distribuição de terras regulada por este Capítulo, ressalvar-se-á sempre a prioridade pública dos 
terrenos de marinha e seus acrescidos na orla oceânica e na faixa marginal dos rios federais, até onde se faça 
sentir a influência das marés, bem como a reserva à margem dos rios navegáveis e dos que formam os 
navegáveis. 

CAPÍTULO III 
DO FINANCIAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA 

SEÇÃO I 
DO FUNDO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA 

Art. 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os meios necessários para o 
financiamento da Reforma Agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução. 

Art. 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária será constituído: 

I - do produto da arrecadação da Contribuição de Melhoria cobrada pela União de acordo com a legislação 
vigente; 

II - da destinação específica de 3% (três por cento) da receita tributária da União; 

III - dos recursos destinados em lei à Superintendência de Política Agrária (SUPRA), ressalvado o disposto 
no artigo 117; 

IV - dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios ao Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária; 

V - de doações recebidas; 

VI - da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 
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§ 1° Os recursos de que tratam os incisos I e II, deste artigo, bem como os provenientes de quaisquer créditos 
adicionais destinados à execução dos planos nacional e regionais de Reforma Agrária, não poderão ser 
suprimidos, nem aplicados em outros fins. 

§ 2º Os saldos dessas dotações em poder do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou a seu favor, 
verificados no final de cada exercício, não prescrevem, e serão aplicados, na sua totalidade, em consonância 
com os objetivos da presente Lei. 

§ 3° Os tributos, dotações e recursos referidos nos incisos deste artigo terão a destinação, durante vinte 
anos, vinculada à execução dos programas da Reforma Agrária. 

§ 4° Os atos relativos à receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária constituída pelos recursos previstos 
no inciso II, e pelos resultados apurados no exercício anterior, nas hipóteses dos incisos I, III e IV, considerar-
se-ão registrados, pelo Tribunal de Contas, a 1° de janeiro, e os respectivos recursos distribuídos ao Tesouro 
Nacional, que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do referido Instituto, em quatro parcelas, até 
31 de janeiro, 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, respectivamente. 

Art. 29. Além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos projetos regionais contará 
com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas por convênios ao Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, notadamente os de valorização regional, como a Superintendência do Desenvolvimento 
Econômico do Nordeste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA) a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Região da Fronteira Sudoeste do País (SUDOESTE), os quais deverão destinar, para este fim, vinte por 
cento, no mínimo de suas dotações globais. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, depois de aprovados os planos para as respectivas 
regiões, serão entregues ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que, para a execução destes, contribuirá 
com igual quantia. 

Art. 30. Para fins da presente Lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, bem como a contrair 
empréstimos no país e no exterior, até o limite fixado no artigo 105. 

Art. 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a: 

I - firmar convênios com os Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, para financiamento, 
execução ou administração dos planos regionais de Reforma Agrária; 

II - colocar os títulos da Dívida Agrária Nacional para os fins desta Lei; 

III - realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta Lei; 

IV - praticar atos, tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os relativos à desapropriação por 
interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas. 
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SEÇÃO II 
DO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO DE REFORMA AGRÁRIA 

Art. 32. O Patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído: 

I - do Fundo Nacional de Reforma Agrária; 

II - dos bens das entidades públicas incorporadas ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; 

III - das terras e demais bens adquiridos a qualquer título. 

CAPÍTULO IV 
DA EXECUÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 

SEÇÃO I 
DOS PLANOS NACIONAL E REGIONAIS DE REFORMA AGRÁRIA 

Art. 33. A Reforma Agrária será realizada por meio de planos periódicos, nacionais e regionais, com prazos e 
objetivos determinados, de acordo com projetos específicos. 

Art. 34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e 
aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente: 

I - a delimitação de áreas regionais prioritárias; 

II - a especificação dos órgãos regionais, zonas e locais, que vierem a ser criados para a execução e a 
administração da Reforma Agrária; 

III - a determinação dos objetivos que deverão condicionar a elaboração dos Planos Regionais; 

IV - a hierarquização das medidas a serem programadas pelos órgãos públicos, nas áreas prioritárias, nos 
setores de obras de saneamento, educação e assistência técnica; 

V - a fixação dos limites das dotações destinadas à execução do Plano Nacional e de cada um dos planos 
regionais. 

§ 1º Uma vez aprovados, os Planos terão prioridade absoluta para atuação dos órgãos e serviços federais já 
existentes nas áreas escolhidas. 

§ 2º As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou tratados com o Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, nos termos desta Lei, assumirão, igualmente compromisso expresso, quanto à 
prioridade aludida no parágrafo anterior, relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas 
áreas. 
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Art. 35. Os Planos Regionais de Reforma Agrária antecederão, sempre, qualquer desapropriação por 
interesse social, e serão elaborados pelas Delegacias Regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
(I.B.R.A.), obedecidos os seguintes requisitos mínimos: 

I - delimitação da área de ação; 

II - determinação dos objetivos específicos da Reforma Agrária na região respectiva; 

III - fixação das prioridades regionais; 

IV - extensão e localização das áreas desapropriáveis; 

V - previsão das obras de melhoria; 

VI - estimativa das inversões necessárias e dos custos. 

Art. 36. Os projetos elaborados para regiões geo-econômicas ou grupos de imóveis rurais, que possam ser 
tratados em comum, deverão consignar: 

I - o levantamento sócio-econômico da área; 

II - os tipos e as unidades de exploração econômica perfeitamente determinados e caracterizados; 

III - as obras de infra-estrutura e os órgãos de defesa econômica dos parceleiros necessários à implementação 
do projeto; 

IV - o custo dos investimentos e o seu esquema de aplicação; 

V - os serviços essenciais a serem instalados no centro da comunidade; 

VI - a renda familiar que se pretende alcançar; 

VII - a colaboração a ser recebida dos órgãos públicos ou privados que celebrarem convênios ou acordos para 
a execução do projeto. 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS 

Art. 37. São órgãos específicos para a execução da Reforma Agrária: (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, 
de 1969) 

I - O Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA); (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969) 

Il - O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), diretamente, ou através de suas Delegacias 
Regionais; (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969) 
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III - as Comissões Agrárias. (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969) 

Art. 38. O IBRA será dirigido por um Presidente nomeado pelo Presidente da República. (Redação dada pela 
Decreto Lei nº 582, de 1969) 

§ 1º O Presidente do IBRA terá a remuneração correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do que 
percebem os Ministros de Estado.  (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969) 

§ 2º Integrarão, ainda, a Administração Superior do IBRA Diretores, até o máximo de seis, de nomeação do 
Presidente do IBRA, mediante aprovação do GERA. (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969) 

Art. 39. Ao Conselho Técnico competirá discutir e propor as diretrizes dos planos nacional e regionais de 
Reforma Agrária, estudar e sugerir medidas de caráter legislativo e administrativo, necessárias à boa 
execução da Reforma. 

Art. 40. À Secretaria Executiva competirá elaborar e promover a execução do plano nacional de Reforma 
Agrária, assessorar as Delegacias Regionais, analisar os projetos regionais e dirigir a vida administrativa do 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 

Art. 41. As Delegacias Regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.), cada qual dirigida por 
um Delegado Regional, nomeado pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária dentre técnicos 
de comprovada experiência em problemas agrários e reconhecida idoneidade, são órgãos executores da 
Reforma nas regiões do país, com áreas de jurisdição, competência e funções que serão fixadas na 
regulamentação da presente Lei, compreendendo a elaboração do cadastro, classificação das terras, formas 
e condições de uso atual e potencial da propriedade, preparo das propostas de desapropriação, e seleção 
dos candidatos à aquisição das parcelas. 

Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias, após a publicação do decreto que a criar, a Delegacia 
Regional apresentará ao Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária o plano regional de Reforma 
Agrária, na forma prevista nesta Lei. 

Art. 42. A Comissão Agrária, constituída de um representante do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
que a presidirá, de três representantes dos trabalhadores rurais, eleitos ou indicados pelos órgãos de classe 
respectivos, de três representantes dos proprietários rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe 
respectivos, um representante categorizado de entidade pública vinculada à agricultura e um representante 
dos estabelecimentos de ensino agrícola, é o órgão competente para: 

I - instruir e encaminhar os pedidos de aquisição e de desapropriação de terras; 

II - manifestar-se sobre a lista de candidatos selecionados para a adjudicação de lotes; 

III - oferecer sugestões à Delegacia Regional na elaboração e execução dos programas regionais de Reforma 
Agrária; 

IV - acompanhar, até sua implantação, os programas de reformas nas áreas escolhidas, mantendo a 
Delegacia Regional informada sobre o andamento dos trabalhos. 
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§ 1° A Comissão Agrária será constituída quando estiver definida a área prioritária regional de reforma agrária 
e terá vigência até a implantação dos respectivos projetos. 

§ 2º Vetado 

SEÇÃO III 
DO ZONEAMENTO E DOS CADASTROS 

Art. 43. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a realização de estudos para o zoneamento 
do país em regiões homogêneas do ponto de vista sócio-econômico e das características da estrutura 
agrária, visando a definir: 

I - as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação dos minifúndios e dos 
latifúndios; 

II - as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, em que não ocorram 
tenções nas estruturas demográficas e agrárias; 

III - as regiões já economicamente ocupadas em que predomine economia de subsistência e cujos lavradores 
e pecuaristas careçam de assistência adequada; 

IV - as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de desbravamento, povoamento 
e colonização de áreas pioneiras. 

§ 1° Para a elaboração do zoneamento e caracterização das áreas prioritárias, serão levados em conta, 
essencialmente, os seguintes elementos: 

a) a posição geográfica das áreas, em relação aos centros econômicos de várias ordens, existentes no país; 

b) o grau de intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de mil hectares e abaixo de 
cinqüenta hectares; 

c) o número médio de hectares por pessoa ocupada; 

d) as populações rurais, seu incremento anual e a densidade específica da população agrícola; 

e) a relação entre o número de proprietários e o número de rendeiros, parceiros e assalariados em cada 
área. 

§ 2º A declaração de áreas prioritárias será feita por decreto do Presidente da República, mencionando: 

a) a criação da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária com a exata delimitação de 
sua área de jurisdição; 

b) a duração do período de intervenção governamental na área; 
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c) os objetivos a alcançar, principalmente o número de unidades familiares e cooperativas a serem criadas; 

d) outras medidas destinadas a atender a peculiaridades regionais. 

Art. 44. São objetivos dos zoneamentos definidos no artigo anterior: 

I - estabelecer as diretrizes da política agrária a ser adotada em cada tipo de região; 

II - programar a ação dos órgãos governamentais, para desenvolvimento do setor rural, nas regiões 
delimitadas como de maior significação econômica e social. 

Art. 45. A fim de completar os trabalhos de zoneamento serão elaborados pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária levantamentos e análises para: 

I - orientar as disponibilidades agropecuárias nas áreas sob o controle do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária quanto à melhor destinação econômica das terras, adoção de práticas adequadas segundo as 
condições ecológicas, capacidade potencial de uso e mercados interno e externo; 

II - recuperar, diretamente, mediante projetos especiais, as áreas degradadas em virtude de uso predatório 
e ausência de medidas de proteção dos recursos naturais renováveis e que se situem em regiões de elevado 
valor econômico. 

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização, nos casos 
indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais 
em todo o país, mencionando: 

I - dados para caracterização dos imóveis rurais com indicação: 

a) do proprietário e de sua família; 

b) dos títulos de domínio, da natureza da posse e da forma de administração; 

c) da localização geográfica; 

d) da área com descrição das linhas de divisas e nome dos respectivos confrontantes; 

e) das dimensões das testadas para vias públicas; 

f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos e das instalações existentes discriminadamente; 

II - natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos centros demográficos mais próximos 
com população: 

a) até 5.000 habitantes; 

b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes; 
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c) de mais de 10.000 a 20.000 habitantes; 

d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes; 

e) de mais de 50.000 a 100.000 habitantes; 

f) de mais de 100.000 habitantes; 

III - condições da exploração e do uso da terra, indicando: 

a) as percentagens da superfície total em cerrados, matas, pastagens, glebas de cultivo (especificadamente 
em exploração e inexplorados) e em áreas inaproveitáveis; 

b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de proteção e comercialização dos produtos; 

c) os sistemas de contrato de trabalho, com discriminação de arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais; 

d) as práticas conservacionistas empregadas e o grau de mecanização; 

e) os volumes e os índices médios relativos à produção obtida; 

f) as condições para o beneficiamento dos produtos agropecuários. 

§ 1° Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão complementadas as fichas cadastrais elaboradas para 
atender às finalidades fiscais, com dados relativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos solos e a outras 
características ecológicas que permitam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fixar uma 
classificação das terras para os fins de realização de estudos micro-econômicos, visando, essencialmente, à 
determinação por amostragem para cada zona e forma de exploração: 

a) das áreas mínimas ou módulos de propriedade rural determinados de acordo com elementos 
enumerados neste parágrafo e, mais a força de trabalho do conjunto familiar médio, o nível tecnológico 
predominante e a renda familiar a ser obtida; 

b) dos limites máximos permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a seiscentas vezes 
o módulo médio da propriedade rural nem a seiscentas vezes a área média dos imóveis rurais, na 
respectiva zona; 

c) das dimensões ótimas do imóvel rural do ponto de vista do rendimento econômico; 

d) do valor das terras em função das características do imóvel rural, da classificação da capacidade potencial 
de uso e da vocação agrícola das terras; 

e) dos limites mínimos de produtividade agrícola para confronto com os mesmos índices obtidos em cada 
imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária. 

§ 2º Os cadastros serão organizados de acordo com normas e fichas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária na forma indicada no regulamento, e poderão ser executados centralizadamente pelos 
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órgãos de valorização regional, pelos Estados ou pelos Municípios, caso em que o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária lhes prestará assistência técnica e financeira com o objetivo de acelerar sua realização em 
áreas prioritárias de Reforma Agrária. 

§ 3º Os cadastros terão em vista a possibilidade de garantir a classificação, a identificação e o grupamento 
dos vários imóveis rurais que pertençam a um único proprietário, ainda que situados em municípios 
distintos, sendo fornecido ao proprietário o certificado de cadastro na forma indicada na regulamentação 
desta Lei. 

§ 4º Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão das novas propriedades que forem sendo 
constituídas e, no mínimo, de cinco em cinco anos serão feitas revisões gerais para atualização das fichas já 
levantadas. 

§ 5º Poderão os proprietários requerer a atualização de suas fichas, dentro de um ano da data das 
modificações substanciais relativas aos respectivos imóveis rurais, desde que comprovadas as alterações, a 
critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 

§ 6º No caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais, para os fins desta Lei, serão 
consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria a cada 
herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel rural. 

 "Os artigos 46, § 6º e 50, da Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra, referem-se a institutos de direito tributário, em que se 
objetiva instituir regras de cálculo do coeficiente de progressividade do ITR. Dito isso, não faz sentido a oposição desses 
parâmetros para o fim de determinar se os imóveis são o não passíveis de desapropriação, quando integram a 
universalidade dos bens hereditários. Deve ser essa a melhor interpretação a ser conferida aos referidos dispositivos 
legais, de modo que a pretensão da parte recorrente, no sentido de que haveria o fracionamento imediato do imóvel, 
pelo princípio da saisine, com a simples morte do então proprietário, não se coaduna com o sistema normativo 
brasileiro."  (REsp 1204905/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 
03/10/2011) 

§ 7º O cadastro inscreverá o valor de cada imóvel de acordo com os elementos enumerados neste artigo, 
com base na declaração do proprietário relativa ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que resultar da avaliação cadastral. 

TÍTULO III 
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPÍTULO I 
DA TRIBUTAÇÃO DA TERRA 

SEÇÃO I 
CRITÉRIOS BÁSICOS 

Art. 47. Para incentivar a política de desenvolvimento rural, o Poder Público se utilizará da tributação 
progressiva da terra, do Imposto de Renda, da colonização pública e particular, da assistência e proteção à 
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economia rural e ao cooperativismo e, finalmente, da regulamentação do uso e posse temporários da terra, 
objetivando: 

I - desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica 
da terra; 

II - estimular a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de conservação dos recursos 
naturais renováveis; 

III - proporcionar recursos à União, aos Estados e Municípios para financiar os projetos de Reforma Agrária; 

IV - aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação dos impostos. 

SEÇÃO II 
DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

Art. 48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios: 

I - a União poderá atribuir, por convênio, aos Estados e Municípios, o lançamento, tendo por base os 
levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados; 

II - a União também poderá atribuir, por convênio, aos Municípios, a arrecadação, ficando a eles garantida 
a utilização da importância arrecadada; 

III quando a arrecadação for atribuída, por convênio, ao Município, à União caberá o controle da cobrança; 

IV - as épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em cada região, se 
ajustem, o mais possível, aos períodos normais de comercialização da produção; 

V - o imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, exclusivamente, do 
Município, a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras, no último dia útil 
de cada mês; 

VI - o imposto não incidirá sobre sítios de área não excedente a vinte hectares, quando os cultive só ou 
com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel (artigo 29, parágrafo único, da Constituição 
Federal). 

Art. 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão a 
critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores: (Redação dada 
pela Lei nº 6.746, de 1979) 

I - o valor da terra nua; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

II - a área do imóvel rural; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 
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III - o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal; (Redação dada pela Lei nº 6.746, 
de 1979) 

IV - o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

V - a área total, no País, do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário. (Redação dada pela Lei 
nº 6.746, de 1979) 

§ 1º Os fatores mencionados neste artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos 
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, obrigados a 
prestar declaração para cadastro, nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 2º O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das 
declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de 
imóveis rurais, procedendo-se a verificações "in loco" se necessário. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 
1979) 

§ 3º As declarações previstas no parágrafo primeiro serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos 
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, e, no caso de dolo 
ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das 
despesas com as verificações necessárias. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 4º Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver omissão dos proprietários, 
titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, na prestação da declaração para 
cadastro, proceder ao lançamento do imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de 
multas e despesas necessárias à apuração dos referidos dados. (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua, constante da declaração para 
cadastro, e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante de avaliação, a alíquota correspondente 
ao número de módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante:  (Redação dada pela Lei nº 6.746, 
de 1979) 

NÚMERO DE MÓDULOS FISCAIS Alíquotas 

Até 2 .................................................................................................................... 0,2% 

Acima de 2 até 3 ................................................................................................. 0,3% 

Acima de 3 até 4 ................................................................................................. 0,4% 

Acima de 4 até 5 ................................................................................................. 0,5% 

Acima de 5 até 6 ................................................................................................. 0,6% 

Acima de 6 até 7 ................................................................................................. 0,7% 

Acima de 7 até 8 ................................................................................................. 0,8% 

Acima de 8 até 9 ................................................................................................. 0,9% 

Acima de 9 até 10 ............................................................................................... 1,0% 

Acima de 10 até 15 ............................................................................................. 1,2% 

Acima de 15 até 20 ............................................................................................. 1,4% 

Acima de 20 até 25 ............................................................................................. 1,6% 
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Acima de 25 até 30 ............................................................................................. 1,8% 

Acima de 30 até 35 ............................................................................................. 2,0% 

Acima de 35 até 40 ............................................................................................. 2,2% 

Acima de 40 até 50 ............................................................................................. 2,4% 

Acima de 50 até 60 ............................................................................................. 2,6% 

Acima de 60 até 70 ............................................................................................. 2,8% 

Acima de 70 até 80 ............................................................................................. 3,0% 

Acima de 80 até 90 ........................................................................................... 3,2% 

Acima de 90 até 100 ........................................................................................... 3,4% 

Acima de 100 ...................................................................................................... 3,5% 

§ 1º O imposto não incidirá sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, de área igual ou inferior a 
um módulo fiscal, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, o 
cultive só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 
1979) 

§ 2º O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será determinado levando-se em conta os 
seguintes fatores: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

a) o tipo de exploração predominante no Município: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

I - hortifrutigranjeira; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

Il - cultura permanente; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

III - cultura temporária; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

IV - pecuária; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

V - florestal; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em 
função da renda ou da área utilizada; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

d) o conceito de "propriedade familiar", definido no item II do artigo 4º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 6.746, 
de 1979) 

§ 3º O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total 
pelo modulo fiscal do Município. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

 "(...) VI - No que diz respeito às alegações de violação dos arts. 50, § 3º, da Lei n. 4.504/64 - Estatuto da Terra, e dos arts. 
1º, 2º, § 1º, 4º, I e II, parágrafo único, da Lei n. 8.629/93, o acórdão recorrido merece reforma, por divergir do 
posicionamento do STJ e do STF, no sentido de que a exclusão da área não aproveitável economicamente deve-se 
restringir apenas para fins de cálculo do ITR, ou seja, tal área deve ser computada para o fim de enquadramento da 
propriedade com vistas à desapropriação. VII - Recursos especiais providos, a fim de declarar o imóvel objeto da lide 
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suscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, determinando o retorno dos autos à origem para 
prosseguimento do feito como entender de direito." (AREsp 1160127/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 
julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) 

 "O § 3º do art. 50 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) evidencia que a finalidade da norma em testilha respeita ao cálculo 
da extensão aproveitável dos imóveis rurais para fins de incidência do Imposto Territorial Rural - ITR. Diante disso, é de 
concluir-se que o dispositivo do Estatuto da Terra em questão exclusivamente se refere a critério de natureza tributária, 
para possibilitar o cálculo do ITR. Logo, é defesa a utilização desses parâmetros tributários para dimensionar se imóveis 
rurais são passíveis, ou não, de expropriação para fins de reforma agrária, na medida em que é vedada a utilização de 
regra de direito tributário como forma de integrar eventual lacuna na Lei das Desapropriações." (REsp 1161517/GO, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) 

§ 4º Para os efeitos desta Lei; constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração 
agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

a) a área ocupada por benfeitoria; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com essências 
nativas; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal. (Incluído 
pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 5º O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de redução de até 90% (noventa 
por cento) a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural, da forma 
seguinte: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de utilização da terra, medido pela relação 
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural; (Incluído pela Lei nº 6.746, de 
1979) 

b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de eficiência na exploração, medido pela 
relação entre o rendimento obtido por hectare para cada produto explorado e os correspondentes índices 
regionais fixados pelo Poder Executivo e multiplicado pelo grau de utilização da terra, referido na alínea "a" 
deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 6º A redução do imposto de que trata o § 5º deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na data do 
lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as 
hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 7º O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90% (noventa por cento), alterar a distribuição 
percentual prevista nas alíneas a e b do § 5º deste artigo, ajustando-a à política agrícola adotada para as 
diversas regiões do País. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 8º Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou mesmo destruição de 
pastos, para o cálculo da redução prevista nas alíneas "a" e "b" do § 5º deste artigo, poderão ser utilizados 
os dados do período anterior ao da ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as 
percentagens de redução do imposto que serão utilizadas. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979) 
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§ 9º Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utilização da terra, calculado na forma da alínea a § 5º 
deste artigo, inferior aos limites fixados no § 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes 
coeficientes: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

a) no primeiro ano: 2,0 (dois); (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

b) no segundo ano: 3,0 (três); (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro). (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 10. Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no § 9º não resultará em alíquotas inferiores a: (Incluído 
pela Lei nº 6.746, de 1979) 

a) no primeiro ano: 2% (dois por cento); (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

b) no segundo ano: 3% (três por cento); (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por cento). (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

§ 11. Os limites referidos no § 9º são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal do Município de 
localização do imóvel rural, da seguinte forma: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

ÁREA DO MÓDULO FISCAL GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA 

Até 25 hectares .......................................................... 30% 

Acima de 25 hectares até 50 hectares ....................... 25% 

Acima de 50 hectares até 80 hectares ....................... 18% 

Acima de 80 hectares ................................................ 10% 

§ 12. Nos casos de projetos agropecuários, a suspensão da aplicação do disposto nos §§ 9º 10 e 11 deste 
artigo, poderá ser requerida por um período de até 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979) 

Art. 51. Vetado. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 52. (Revogado pela Lei nº 6.746, de 1979) 

SEÇÃO III 
DO RENDIMENTO DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PASTORIL E DAS INDÚSTRIAS 

EXTRATIVAS, VEGETAL E ANIMAL 

Art. 53. Na determinação, para efeitos do Imposto de Renda, do rendimento líquido da exploração agrícola 
ou pastoril, das indústrias extrativas, vegetal e animal, e de transformação de produtos agrícolas e 
pecuários feita pelo próprio agricultor ou criador, com matéria-prima da propriedade explorada, aplicar-se-
á o coeficiente de três por cento sobre o valor referido no inciso I do artigo 49 desta Lei, constante da 
declaração de bens ou do balanço patrimonial. 
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§ 1° As construções e benfeitorias serão deduzidas do valor do imposto, sobre elas não recaindo a tributação 
de que trata este artigo. 

§ 2° No caso de não ser possível apurar o valor exato das construções e benfeitorias existentes, será ele 
arbitrado em trinta por cento do valor da terra nua, conforme declaração para efeito do pagamento do 
imposto territorial. 

§ 3º Igualmente será deduzido o valor do gado, das máquinas agrícolas e das culturas permanentes, sobre 
ele aplicando-se o coeficiente da um por cento para a determinação da renda tributável. 

§ 4º No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, o valor anual do arrendamento poderá ser 
deduzido da importância tributável, calculado nos termos deste artigo e §§ 1°, 2° e 3º. Admitir-se-á essa 
dedução dentro do limite de cinqüenta por cento do respectivo valor, desde que se comuniquem à 
repartição arrecadadora o nome e endereço do proprietário, e o valor do pagamento que lhe houver sido 
feito. 

§ 5º Poderá também ser deduzida do valor tributável, referido no parágrafo anterior, a importância paga 
pelo contribuinte no último exercício, a título de Imposto Territorial Rural. 

§ 6° Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento líquido calculado na forma deste artigo, 
ressalvado o disposto nos §§ 4° e 5°. 

§ 7º Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado, conceder-se-á o direito de excluir o 
valor dos bens arrendados, desde que declarado e comprovado o valor do arrendamento e identificado o 
arrendatário. 

§ 8º Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas declarações de renda e de 
bens, a partir do exercício financeiro de 1965, independentemente de qualquer comprovação, sem que seja 
tributável o aumento de patrimônio resultante desse reajustamento. Às empresas rurais, organizadas sob a 
forma de sociedade civil, serão outorgados idênticos benefícios quanto ao registro contábil e ao aumento do 
ativo líquido. 

§ 9º À falta de integralização do capital das empresas rurais, referidas no parágrafo anterior, não impede a 
correção do ativo, prevista neste artigo. O aumento do ativo líquido e do capital resultante dessa correção 
não poderá ser aplicado na integralização de ações ou quotas. 

§ 10. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resultantes da incorporação, a seu ativo, de ações 
distribuídas em virtude da correção monetária realizada por empresas rurais, de que sejam acionistas ou 
sócias nos termos deste artigo, não sofrerão qualquer tributação. Idêntica isenção vigorará relativamente às 
ações resultantes daquele aumento de capital. 

§ 11. Os valores de que tratam os §§ 8º e 10, deste artigo, não poderão ser inferiores ao preço de aquisição 
do imóvel e das inversões em benfeitorias, atualizadas de acordo com os coeficientes de correção monetária, 
fixados pelo Conselho Nacional de Economia. 

Art. 54. Vetado 
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§  1º Vetado 

§  2º Vetado 

§  3º Vetado 

§  4º Vetado 

§  5º Vetado 

CAPÍTULO II 
DA COLONIZAÇÃO 

SEÇÃO I 
DA COLONIZAÇÃO OFICIAL 

Art. 55. Na colonização oficial, o Poder Público tomará a iniciativa de recrutar e selecionar pessoas ou 
famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em núcleos agrícolas ou agro-industriais, 
podendo encarregar-se de seu transporte, recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação 
e integração nos respectivos núcleos. 

Art. 56. A colonização oficial deverá ser realizada em terras já incorporadas ao Patrimônio Público ou que 
venham a sê-lo. Ela será efetuada, preferencialmente, nas áreas: 

I - ociosas ou de aproveitamento inadequado; 

II - próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em vista os problemas de 
abastecimento; 

III - de êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos nacionais e regionais de 
vias de transporte; 

IV - de colonização predominantemente estrangeira, tendo em mira facilitar o processo de interculturação; 

V - de desbravamento ao longo dos eixos viários, para ampliar a fronteira econômica do país. 

Art. 57. Os programas de colonização têm em vista, além dos objetivos especificados no artigo 56: 

I - a integração e o progresso social e econômico do parceleiro; 

II - o levantamento do nível de vida do trabalhador rural; 

III - a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e econômica de determinadas áreas; 

IV - o aumento da produção e da produtividade no setor primário. 
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Art. 58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras 
regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as atividades colonizadoras. 

§ 1° Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada nos projetos realizados 
nas áreas prioritárias, e será coordenada pelo Órgão do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, e 
executada por este, pelos Governos Estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante 
convênios. 

§ 2º As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência do Ministério das Relações 
Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da Agricultura, em articulação com o Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, cabendo ao órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos 
imigrantes. 

Art. 59. O órgão competente do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, poderá criar núcleos de 
colonização, visando a fins especiais, e deverá igualmente entrar em entendimentos com o Ministério da 
Guerra para o estabelecimento de colônias, com assistência militar, na fronteira continental. 

SEÇÃO II 
DA COLONIZAÇÃO PARTICULAR 

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, constituídas e sediadas no País, 
que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área ou distribuição de terras.   (Redação 
dada pela Lei nº 5.709, de 19/01/71) 

§ 1° É dever do Estado estimular, pelos meios enumerados no artigo 73, as iniciativas particulares de 
colonização. 

§ 2º A empresa rural, definida no inciso VI do artigo 4°, desde que incluída em projeto de colonização, deverá 
permitir a livre participação em seu capital dos respectivos parceleiros. 

Art. 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser previamente examinados 
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá a entidade e o respectivo projeto em registro 
próprio. Tais projetos serão aprovados pelo Ministério da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a 
respectiva execução. 

§ 1° Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto e sem a aprovação deste, nenhuma parcela 
poderá ser vendida em programas particulares de colonização. 

§ 2º O proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessados em loteá-las para fins de 
urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e 
fiscalização do órgão competente do Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, conforme o caso. 

§ 3º A fim de possibilitar o cadastro, o controle e a fiscalização dos loteamentos rurais, os Cartórios de 
Registro de Imóveis são obrigados a comunicar aos órgãos competentes, referidos no parágrafo anterior, os 
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registros efetuados nas respectivas circunscrições, nos termos da legislação em vigor, informando o nome 
do proprietário, a denominação do imóvel e sua localização, bem como a área, o número de lotes, e a data 
do registro nos citados órgãos. 

§ 4º Nenhum projeto de colonização particular será aprovado para gozar das vantagens desta Lei, se não 
consignar para a empresa colonizadora as seguintes obrigações mínimas: 

a) abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada; 

b) divisão dos lotes e respectivo piqueteamento, obedecendo a divisão, tanto quanto possível, ao critério 
de acompanhar as vertentes, partindo a sua orientação no sentido do espigão para as águas, de modo a 
todos os lotes possuírem água própria ou comum; 

c) manutenção de uma reserva florestal nos vértices dos espigões e nas nascentes; 

d) prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros de suas famílias; 

e) fomento da produção de uma determinada cultura agrícola já predominante na região ou 
ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou do Ministério da 
Agricultura; 

f) entrega de documentação legalizada e em ordem aos adquirentes de lotes. 

§§ 5° - 6º - 7º - 8º - Vetados. 

Art. 62. Os interessados em projetos de colonização destinados à ocupação e valorização econômica da 
terra, em que predominem o trabalho assalariado ou contratos de arrendamento e parceria, não gozarão 
dos benefícios previstos nesta Lei. 

SEÇÃO III 
DA ORGANIZAÇÃO DA COLONIZAÇÃO 

Art. 63. Para atender aos objetivos da presente Lei e garantir as melhores condições de fixação do homem à 
terra e seu progresso social e econômico, os programas de colonização serão elaborados prevendo-se os 
grupamentos de lotes em núcleos de colonização, e destes em distritos, e associação dos parceleiros em 
cooperativas. 

Art. 64. Os lotes de colonização podem ser: 

I - parcelas, quando se destinem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua família cuja moradia, quando 
não for no próprio local, há de ser no centro da comunidade a que elas correspondam; 

II - urbanos, quando se destinem a constituir o centro da comunidade, incluindo as residências dos 
trabalhadores dos vários serviços implantados no núcleo ou distritos, eventualmente às dos próprios 
parceleiros, e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem como 
das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais. 
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§ 1° Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura ou o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária não manifestarem, dentro de noventa dias da consulta, a preferência a que terão direito, os lotes 
de colonização poderão ser alienados: 

a) a pessoas que se enquadrem nas condições e ordem de preferência, previstas no artigo 25; ou 

b) livremente, após cinco anos, contados da data de sua transcrição. 

§ 2º No caso em que o adquirente ou seu sucessor venha a desistir da exploração direta, os imóveis rurais, 
vendidos nos termos desta Lei, reverterão ao patrimônio do alienante, podendo o regulamento prever as 
condições em que se dará essa reversão, resguardada a restituição da quantia já paga pelo adquirente, com 
a correção monetária de acordo com os índices do Conselho Nacional de Economia, apurados entre a data 
do pagamento e da restituição, se tal cláusula constar do contrato de venda respectivo. 

§ 3º Se os adquirentes mantiverem inexploradas áreas suscetíveis de aproveitamento, desde que à sua 
disposição existam condições objetivas para explorá-las, perderão o direito a essas áreas, que reverterão ao 
patrimônio do alienante, com a simples devolução das despesas feitas. 

§ 4º Na regulamentação das matérias de que trata este capítulo, com a observância das primazias já 
codificadas, se estipularão: 

a) as exigências quanto aos títulos de domínio e à demarcação de divisas; 

b) os critérios para fixação das áreas-limites de parcelas, lotes urbanos e glebas de uso comum, bem como 
dos preços, condições de financiamento e pagamento; 

c) o sistema de seleção dos parceleiros e artesãos; 

d) as limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão dos lotes; 

e) as sanções pelo inadimplemento das cláusulas contratuais; 

f) os serviços que devam ser assegurados aos promitentes compradores, bem como os encargos e isenções 
tributárias que, nos termos da lei, lhes sejam conferidos. 

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de 
propriedade rural. (Regulamento) 

§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir imóveis 
em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural. 

§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais, não poderão 
dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural. 
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§ 3º No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras assim havidas, o Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem 
financiamentos que lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos. 

§ 4° O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o 
requerente não possui recursos para adquirir o respectivo lote. 

§ 5o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão 
inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em 
programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não 
possuam outro imóvel rural ou urbano. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007). 

§ 6o  Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5º deste artigo poderá ser desmembrado ou 
dividido. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007). 

Art. 66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de colonização oficial ou 
particular, ficam isentos do pagamento dos tributos federais que incidam diretamente sobre o imóvel 
durante o período de cinco anos, a contar da data da compra ou compromisso. 

Parágrafo único. O órgão competente firmará convênios com o fim de obter, para os compradores e 
promitentes compradores, idênticas isenções de tributos estaduais e municipais. 

Art. 67. O Núcleo de Colonização, como unidade básica, caracteriza-se por um conjunto de parcelas 
integradas por uma sede administrativa e serviços comunitários. 

Parágrafo único. O número de parcelas de um núcleo será condicionado essencialmente pela possibilidade 
de conhecimento mútuo entre os parceleiros e de sua identificação pelo administrador, em função das 
dimensões adequadas a cada região. 

Art. 68. A emancipação do núcleo ocorrerá quando este tiver condições de vida autônoma, e será declarada 
por ato do órgão competente, observados os preceitos legais e regulamentares. 

Art. 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transferido aos proprietários 
das parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem. O prazo para essa 
transferência, nunca superior a cinco anos, contar-se-á: 

a) a partir de sua emancipação; 

b) desde quando a maioria dos parceleiros já tenha recebido os títulos definitivos, embora o núcleo não 
tenha adquirido condições de vida autônoma. 

Art. 70. O Distrito de Colonização caracteriza-se como unidade constituída por três ou mais núcleos 
interligados, subordinados a uma única chefia, integrado por serviços gerais administrativos e comunitários. 

Art. 71. Nos casos de regiões muito afastadas dos centros urbanos e dos mercados consumidores, só se 
permitirá a organização de Distrito de Colonização. 
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Art. 72. A regulamentação deste capítulo estabelecerá, para os projetos de colonização que venham a gozar 
dos benefícios desta Lei: 

a) a forma de administração, a composição, a área de jurisdição e os critérios de vinculação, 
desmembramento e incorporação dos núcleos aos Distritos de Colonização; 

b) os serviços gerais administrativos e comunitários indispensáveis para a implantação de núcleos e Distrito 
de Colonizações; 

c) os serviços complementares de assistência educacional, sanitária, social, técnica e creditícia; 

d) os serviços de produção, de beneficiamento e de industrialização e de eletrificação rural, de 
comercialização e transportes; 

e) os serviços de planejamento e execução de obras que, em cada caso, sejam aconselháveis e devam ser 
considerados para a eficácia dos programas. 

CAPÍTULO III 
DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À ECONOMIA RURAL 

Art. 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com o fim de prestar 
assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção agropecuária, de forma a que ela atenda 
não só ao consumo nacional, mas também à possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão 
mobilizados, entre outros, os seguintes meios: 

I - assistência técnica; 

II - produção e distribuição de sementes e mudas; 

III - criação, venda e distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial; 

IV - mecanização agrícola; 

V - cooperativismo; 

VI - assistência financeira e creditícia; 

VII - assistência à comercialização; 

VIII - industrialização e beneficiamento dos produtos; 

IX - eletrificação rural e obras de infra-estrutura; 

X - seguro agrícola; 

XI - educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional; 



 

 

 172 
357 

XII - garantia de preços mínimos à produção agrícola. 

§ 1° Todos os meios enumerados neste artigo serão utilizados para dar plena capacitação ao agricultor e sua 
família e visam, especialmente, ao preparo educacional, à formação empresarial e técnico-profissional: 

a) garantindo sua integração social e ativa participação no processo de desenvolvimento rural; 

b) estabelecendo, no meio rural, clima de cooperação entre o homem e o Estado, no aproveitamento da 
terra. 

§ 2º No que tange aos campos de ação dos órgãos incumbidos de orientar, normalizar ou executar a política 
de desenvolvimento rural, através dos meios enumerados neste artigo, observar-se-á o seguinte: 

a) nas áreas abrangidas pelas regiões prioritárias e incluídas nos planos nacional e regionais de Reforma 
Agrária, a atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; 

b) nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados sob coordenação do 
Ministério da Agricultura; no âmbito de atuação dos órgãos federais, pelas repartições e entidades 
subordinadas ou vinculadas àquele Ministério; nas áreas de jurisdição dos Estados, pelas respectivas 
Secretarias de Agricultura e entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a 
finalidade de promover o desenvolvimento rural; 

c) nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Superintendência do 
Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia (SPVEA), a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), a Fundação Brasil Central (FBC), a 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País (SUDOESTE), a 
utilização desses meios poderá ser, no todo ou em parte, exercida por esses órgãos. 

§ 3° Os projetos de Reforma Agrária receberão assistência integral, assim compreendido o emprego de 
todos os meios enumerados neste artigo, ficando a cargo dos organismos criados pela presente Lei e 
daqueles já existentes, sob coordenação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 

§ 4º Nas regiões prioritárias de Reforma Agrária, será essa assistência prestada, também, pelo Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos estaduais pertinentes, aos proprietários 
rurais aí existentes, desde que se constituam em cooperativas, requeiram os benefícios aqui mencionados 
e se comprometam a observar as normas estabelecidas. 

Art. 74. É criado, para atender às atividades atribuídas por esta Lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto 
Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA), entidade autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com 
personalidade jurídica e autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes: 

I - o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover o desenvolvimento rural 
nos setores da colonização, da extensão rural e do cooperativismo; 

II - o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e o patrimônio definidos na presente 
Lei; 
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III - o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um Presidente e um Conselho Diretor, 
composto de três membros, de nomeação do Presidente da República, mediante indicação do Ministro da 
Agricultura; 

IV - Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário integrará a Comissão de Planejamento da 
Política Agrícola; 

V - além das atribuições que esta Lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário: 

a) vetado; 

b) planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo e 
associativismo rural; 

c) colaborar em programas de colonização e de recolonização; 

d) planejar, programar, promover e controlar as atividades relativas à extensão rural e cooperar com outros 
órgãos ou entidades que a executem; 

e) planejar, programar e promover medidas visando à implantação e desenvolvimento da eletrificação 
rural; 

f) proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural. Vetado; 

g) realizar estudos e pesquisas sobre a organização rural e propor as medidas deles decorrentes; 

h) vetado; 

i) atuar, em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho incumbidos da sindicalização rural visando 
a harmonizar as atribuições legais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura; 

j) estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcionamento das cooperativas 
e de outras entidades de associativismo rural; 

k) planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, reprodutores, sementes e mudas; 

l) controlar os estoques e as operações financeiras de revenda; 

m) centralizar a movimentação de recursos financeiros destinados à aquisição e revenda de materiais 
agropecuários, de acordo com o plano geral aprovado pela Comissão de Planejamento da Política Agrícola; 

n) exercer as atribuições de que trata o artigo 88, desta Lei, no âmbito federal; 

o) desempenhar as atribuições constantes do artigo 162 da Constituição Federal, observado o disposto no 
§ 2º do artigo 58, desta Lei, coordenadas as suas atividades com as do Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo; 
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p) firmar convênios com os Estados, Municípios e entidades privadas para execução dos programas de 
desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, cooperativismo e demais atividades de 
sua atribuição; 

VI - a organização do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e de seus sistemas de funcionamento 
será estabelecida em regulamento, com competência idêntica à fixada para o Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, no artigo 104 e seus parágrafos. 

SEÇÃO I 
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Art. 75. A assistência técnica, nas modalidades e com os objetivos definidos nos parágrafos seguintes, será 
prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alíneas a, b e c. 

§ 1° Nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será feita através do 
Administrador do Projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes de especialistas. O Administrador 
residirá obrigatoriamente, na área do projeto. Os agentes de extensão rural e as equipes de especialistas 
atuarão ao nível da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua 
área de jurisdição, e durante a fase da implantação, se necessário, na própria área do projeto. 

§ 2º Nas demais áreas, fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica será prestado na forma 
indicada no artigo 73, parágrafo 2º, alínea b. 

§ 3º Os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos de assistência técnica 
do Ministério da Agricultura e das Secretarias Estaduais, na forma atual ou através de técnicos e sistemas 
que vierem a ser adotados por aqueles organismos. 

§ 4º As atividades de assistência técnica tanto nas áreas prioritárias de Reforma Agrária como nas previstas 
no § 3º deste artigo, terão, entre outros, os seguintes objetivos: 

a) a planificação de empreendimentos e atividades agrícolas; 

b) a elevação do nível sanitário, através de serviços próprios de saúde e saneamento rural, melhoria de 
habitação e de capacitação de lavradores e criadores, bem como de suas famílias; 

c) a criação do espírito empresarial e a formação adequada em economia doméstica, indispensável à 
gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e à administração da própria vida familiar; 

d) a transmissão de conhecimentos e acesso a meios técnicos concernentes a métodos e práticas 
agropecuárias e extrativas, visando a escolha econômica das culturas e criações, a racional implantação e 
desenvolvimento, e ao emprego de medidas de defesa sanitária, vegetal e animal; 

e) o auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução de planos de reflorestamento, a obtenção 
de crédito e financiamento, a defesa e preservação dos recursos naturais; 

f) a promoção, entre os agricultores, do espírito de liderança e de associativismo. 
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SEÇÃO II 
DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 

Art. 76. Os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, deverão expandir suas atividades no setor de 
produção e distribuição e de material de plantio, inclusive o básico, de modo a atender tanto aos parceleiros 
como aos agricultores em geral. 

Parágrafo único. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão 
também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio, 
sob a fiscalização, controle e amparo do Poder Público. 

SEÇÃO III 
DA CRIAÇÃO, VENDA, DISTRIBUIÇÃO DE REPRODUTORES E USO DA INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

Art. 77. A melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso da 
inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, ampliar para esse fim, a sua 
rede de postos especializados. 

Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial poderão ser feitos por 
entidades privadas, sob fiscalização, controle e amparo do Poder Público. 

SEÇÃO IV 
DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

Art. 78. Os planos de mecanização agrícola, elaborados pelos órgãos referidos no artigo 73, § 2°, alínea b, 
levarão em conta o mercado de mão-de-obra regional, as necessidades de preparação e capacitação de 
pessoal, para utilização e manutenção de maquinaria. 

§ 1° Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que se pretende alcançar em 
cada uma das áreas geoeconômica do país, e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente e 
à composição da força de trabalho ocorrente. 

§ 2º Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica 
para o uso econômico das máquinas e implementos, os quais, sempre que possível deverão ser realizados 
por entidades privadas especializadas. 

SEÇÃO V 
DO COOPERATIVISMO 

Art. 79. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) contará com a contribuição financeira do Poder 
Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos 
respectivos projetos. 

§ 1° A contribuição financeira referida neste artigo será feita de acordo com o vulto do empreendimento, a 
possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e outras facilidades. 
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§ 2º A Cooperativa Integral de Reforma Agrária terá um Delegado indicado pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto, com a função de prestar 
assistência técnico-administrativa à Diretoria e de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado à entidade cooperativa. 

§ 3º Às cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes não-cooperados na forma 
de lei. 

§ 4º A participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e 
desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, quando constituir contribuição financeira, 
será feita com recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação 
direta, considerada a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência 
creditícia, tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo 
com normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural. 

§ 5º A Contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de um 
Fundo de Implantação da própria cooperativa. 

§ 6° Quando o empreendimento resultante do projeto de Reforma Agrária tiver condições de vida 
autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando as 
funções do Delegado de que trata o § 2° deste artigo e incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o 
Fundo requerido no parágrafo anterior. 

§ 7º O Estatuto da Cooperativa integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial, no caso de dissolução da sociedade. 

§ 8º Além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação 
que o respectivo Estatuto estabelecer. 

§ 9º As cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se em Cooperativas Integradas 
de Reforma Agrária, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 

§ 10. O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, às demais cooperativas, inclusive às destinadas a 
atividades extrativas. 

Art. 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando, 
quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas visando à capacidade e ao 
treinamento dos cooperados para garantir a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais 
e industriais. 

SEÇÃO VI 
DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E CREDITÍCIA 

Art. 81. Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o trabalhador rural terá direito a 
um empréstimo correspondente ao valor do salário-mínimo anual da região, pelo Fundo Nacional de 
Reforma Agrária, prazo de vinte anos, ao juro de seis por cento ao ano. 
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Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo, dois ou mais trabalhadores 
rurais que se entenderem para aquisição de propriedade de área superior à que estabelece o número 2 do 
artigo 4°, desta Lei, sob a administração comum ou em forma de cooperativa. 

Art. 82. Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, a assistência creditícia aos parceleiros e demais 
cooperados será prestada, preferencialmente, através das cooperativas. 

Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com referência aos pequenos 
e médios proprietários. 

Art. 83. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério da Agricultura, a 
Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e a Coordenação Nacional do Crédito Rural, promoverá 
as medidas legais necessárias para a institucionalização do crédito rural, tecnificado. 

§ 1° A Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento que 
permita assegurar proteção ao agricultor, desde a fase do preparo da terra, até a venda de suas safras, ou 
entrega das mesmas à cooperativa para comercialização ou industrialização. 

§ 2º O mesmo organismo deverá prover à forma de desconto de títulos oriundos de operações de 
financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas 
necessários ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramentos fundiários. 

§ 3º A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos depósitos compulsórios dos 
Bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operações de crédito 
rural, na forma por ela regulamentada. 

SEÇÃO VII 
DA ASSISTÊNCIA À COMERCIALIZAÇÃO 

Art. 84. Os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários levarão em conta o 
zoneamento de que trata o artigo 43, a fim de condicionar aos objetivos desta Lei, as atividades da 
Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB) e de outros órgãos federais e estaduais com 
atividades que objetivem o desenvolvimento rural. 

§ 1° Os órgãos referidos neste artigo, se necessário, deverão instalar em convênio com o Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, armazéns, silos, frigoríficos, postos ou agências de compra, visando a dar segurança à 
produção agrícola. 

§ 2º Os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o adequado e oportuno 
escoamento das safras. 

Art. 85. A fixação dos preços mínimos, de acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando 
aos mercados interno e externo, deverá ser feita, no mínimo, sessenta dias antes da época do plantio em 
cada região e reajustados, na época da venda, de acordo com os índices de correção fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia. 
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§ 1° Para fixação do preço mínimo se tomará por base o custo efetivo da produção, acrescido das despesas 
de transporte para o mercado mais próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior 
a trinta por cento. 

§ 2º As despesas do armazenamento, expurgo, conservação e embalagem dos produtos agrícolas correrão 
por conta do órgão executor da política de garantia de preços mínimos, não sendo dedutíveis do total a 
ser pago ao produtor. 

Art. 86. Os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, deverão, se necessário e quando a rede comercial se 
mostrar insuficiente, promover a expansão desta ou expandir seus postos de revenda para atender aos 
interesses de lavradores e de criadores na obtenção de mercadorias e utilidades necessárias às suas 
atividades rurais, de forma oportuna e econômica, visando à melhoria da produção e ao aumento da 
produtividade, através, entre outros, de serviços locais, para distribuição de produção própria ou revenda 
de: 

I - tratores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigação e perfuração de poços, aparelhos e utensílios para 
pequenas indústrias de beneficiamento da produção; 

II - arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, misturas, soros, vacinas e medicamentos para animais; 

III - corretivo de solo, fertilizantes e adubos, sementes e mudas. 

SEÇÃO VIII 
DA INDUSTRIALIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS 

Art. 87. Nas áreas prioritárias da Reforma Agrária, a industrialização e o beneficiamento dos produtos 
agrícolas serão promovidos pelas Cooperativas Integrais de Reforma Agrária. 

Art. 88. O Poder Público, através dos órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, exercerá atividades de 
orientação, planificação, execução e controle, com o objetivo de promover o incentivo da industrialização, 
do beneficiamento dos produtos agropecuários e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da 
produtividade agrícola, especialmente os referidos no artigo 86. 

Parágrafo único. Vetado. 

SEÇÃO IX 
DA ELETRIFICAÇÃO RURAL E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

Art. 89. Os planos nacional e regional de Reforma Agrária incluirão, obrigatoriamente, as providências de 
valorização, relativas a eletrificação rural e outras obras de melhoria de infra-estrutura, tais como 
reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d'água, açudagem, barragens submersas, drenagem, 
irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário 
indispensável à realização do projeto. 

Art. 90. Os órgão públicos federais ou estaduais referidos no artigo 73, § 2º, alíneas a, b e c, bem como o 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, 
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promoverão a difusão das atividades de reflorestamento e de eletrificação rural, estas essencialmente 
através de cooperativas de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas 
da região. 

§ 1° Os mesmos órgãos especialmente as entidades de economia mista destinadas a promover o 
desenvolvimento rural, deverão manter serviços para atender à orientação, planificação, execução e 
fiscalização das obras de melhoria e outras de infra-estrutura, referidas neste artigo. 

§ 2º Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através de cooperativa de eletrificação e 
industrialização rural ficarão isentos do respectivo empréstimo compulsório. 

§ 3º Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridade nos financiamentos 
e poderão receber auxílio do Governo federal, estadual e municipal. 

SEÇÃO X 
DO SEGURO AGRÍCOLA 

Art. 91. A Companhia Nacional de Seguro Agrícola (C.N.S.A.), em convênio com o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto de Reforma Agrária, garantindo culturas, safras, colheitas, 
rebanhos e plantéis. 

§ 1° O estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os vários tipos de atividade agropecuária nas 
diversas regiões do pais será feito tendo-se em vista a necessidade de sua aplicação, não somente nas áreas 
prioritárias de Reforma Agrária, como também nas outras regiões selecionadas pela Companhia Nacional de 
Seguro Agrícola, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento. 

§ 2º Os contratos de financiamento e empréstimo e os contratos agropecuários, de qualquer natureza, 
realizados através dos órgãos oficiais de crédito, deverão ser segurados na Companhia Nacional de Seguro 
Agrícola. 

CAPÍTULO IV 
DO USO OU DA POSSE TEMPORÁRIA DA TERRA 

SEÇÃO I 
DAS NORMAS GERAIS 

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, 
estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de 
arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei. 

 "1. A Constituição Federal de 1988 dispõe que a propriedade atenderá a sua função social (art. 5º, XXIII), revelando-se, pois, 
como instrumento de promoção da política de desenvolvimento urbano e rural (arts. 182 e 186). 2. O arrendamento rural 
e a parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativista são os principais contratos agrários voltados a regular a posse 
ou o uso temporário da terra, na forma do art. 92 da Lei n. 4.504/64, o Estatuto da Terra. 3. A atividade pecuária para a 
criação de gado bovino deve ser reconhecida como de grande porte, de modo que incide o prazo de 5 (cinco) anos para 
a duração do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 13, II, "a", do Decreto n. 59.566/66. 4. Recurso especial 
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provido." (REsp 1336293/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 
01/06/2016) 

§ 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em 
parceria. 

§ 2º Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ...Vetado.. serão reajustados 
periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em 
que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e 
os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço 
na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei. 

§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em 
igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa 
exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente 
efetuada, mediante recibo. 

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel 
arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro 
de Imóveis. 

§ 5º A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de 
arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante. 

§ 6º O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à 
rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei. 

§ 7º Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que 
o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas 
taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato. 

§ 8º Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência 
de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas 
regulamentares. 

§ 9º Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil. 

Art. 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro: 

I - prestação de serviço gratuito; 

II - exclusividade da venda da colheita; 

III - obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento; 

IV - obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões; 
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V - aceitação de pagamento em "ordens", "vales", "borós" ou outras formas regionais substitutivas da 
moeda. 

Parágrafo único. Ao proprietário que houver financiado o arrendatário ou parceiro, por inexistência de 
financiamento direto, será facultado exigir a venda da colheita até o limite do financiamento concedido, 
observados os níveis de preços do mercado local. 

Art. 94. É vedado contrato de arrendamento ou parceria na exploração de terras de propriedade pública, 
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria terras de propriedade 
pública, quando: 

a) razões de segurança nacional o determinarem; 

b) áreas de núcleos de colonização pioneira, na sua fase de implantação, forem organizadas para fins de 
demonstração; 

c) forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo Poder Público, antes da vigência desta 
Lei. 

SEÇÃO II 
DO ARRENDAMENTO RURAL 

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: 

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas 
forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, 
considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; 

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada 
a regra do item anterior; 

III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de terminado 
o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso 
da terra por esse prazo excedente; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do 
arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a 
competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação 
extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) 
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro 
de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 
2007). 
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V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses 
antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção 
de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (Redação dada 
pela Lei nº 11.443, de 2007). 

VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento; 

VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que permita a substituição de área 
arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel rural, desde que respeitadas as condições de 
arrendamento e os direitos do arrendatário; 

VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; 
será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o 
arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso 
e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do 
inciso I deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de trabalho, cuja forma de 
restituição não tenha sido expressamente regulada, o arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o 
contrato, a restituí-los em igual número, espécie e valor; 

X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa; 

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, 
constarão dos contratos de arrendamento: 

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em 
produtos; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades 
agrícolas; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

c) bases para as renovações convencionadas; 

d) formas de extinção ou rescisão; 

e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas; 

XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% 
(quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do 
contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de 
exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta 
por cento) (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 
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XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de cinco anos, um imóvel 
rural desapropriado, em área prioritária de Reforma Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso 
à terra ..Vetado... 

Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendimento complementar de 
acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais qualificados para participar do Programa Nacional de 
Reforma Agrária, na forma estabelecida em regulamento.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 
2001) (Regulamento) 

Parágrafo único.  Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural não serão objeto de 
desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se mantiverem arrendados, desde que atendam aos 
requisitos estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

SEÇÃO III 
DA PARCERIA AGRÍCOLA, PECUÁRIA, AGRO-INDUSTRIAL E EXTRATIVA 

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios: 

I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três 
anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do 
inciso I, do artigo 95; 

II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por conta própria, o parceiro 
em igualdade de condições com estranhos, terá preferência para firmar novo contrato de parceria; 

III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em contrário, correrão por 
conta do parceiro tratador e criador; 

IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da 
família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais de pequeno 
porte; 

V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguintes condições, que 
constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa: 

a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de atividade agropecuária e 
facilidades oferecidas ao parceiro; 

b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de atividade agrícola; 

c) bases para as renovações convencionadas; 

d) formas de extinção ou rescisão; 
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e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do 
proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área de exploração 
ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos; 

f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos; 

VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser superior a: 

a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 
2007). 

b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada; (Redação dada pela Lei nº 11.443, 
de 2007). 

c)  30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia; (Redação dada pela Lei nº 
11.443, de 2007). 

d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído 
especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o 
caso; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias 
enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para 
atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, 
com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto 
de parceria; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que forem os animais de cria 
em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e 
a comissão mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007). 

g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do proprietário será fixada com base 
em percentagem máxima de dez por cento do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do 
parceiro; 

VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou extrativa as normas 
pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem como as regras do contrato de sociedade, no que 
não estiver regulado pela presente Lei. 

Parágrafo único. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte 
percentual na lavoura cultivada, ou gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada 
pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade 
do proprietário, locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a 
percepção do salário-mínimo no cômputo das duas parcelas. 
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VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o valor de fertilizantes e 
inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação deste, em qualquer das modalidades 
previstas nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota adicional do proprietário 
será fixada com base em percentagem máxima de 10% (dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens 
postos à disposição do parceiro. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

§ 1o  Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo 
determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, 
benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração 
agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, 
invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou 
cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites 
percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. (Incluído pela Lei nº 
11.443, de 2007). 

§ 2o  As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante da 
participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual 
pertencente ao proprietário, de acordo com a produção. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

§ 3o  Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria. (Incluído pela 
Lei nº 11.443, de 2007). 

§ 4o  Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual na 
lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação 
trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, 
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção do salário 
mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

§ 5o  O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, de aves e suínos, que 
serão regulados por lei específica. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007). 

SEÇÃO IV 
DOS OCUPANTES DE TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS 

Art. 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á o seguinte: 
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I - o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros, 
para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e 
condições previstos nesta Lei, a emissão dos títulos de domínio; 

II - todo o trabalhador agrícola que, à data da presente Lei, tiver ocupado, por um ano, terras devolutas, terá 
preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo de propriedade rural, que for estabelecido para a 
região, obedecidas as prescrições da lei. 

Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por dez anos ininterruptos, 
sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo 
nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo 
lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas 
por esta Lei, para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória 
devidamente transcrita. 

Art. 99. A transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente 
processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do 
Regulamento da presente Lei. 

Art. 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro do prazo que 
o Regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis. 

Art. 101. As taxas devidas pelo legitimante de posse em terras devolutas federais, constarão de tabela a ser 
periodicamente expedida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atendendo-se à ancianidade da posse, 
bem como às diversificações das regiões em que se verificar a respectiva discriminação. 

Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão condicionados ao 
implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 103. A aplicação da presente Lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordenação do sistema 
agrário do país, de acordo com os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a 
valorização do trabalho humano. 

§ 1° Para a plena execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo, através dos órgãos da sua 
administração centralizada e descentralizada, deverá prover no sentido de facultar e garantir todas as 
atividades extrativas, agrícolas, pecuárias e agro-industriais, de modo a não prejudicar, direta ou 
indiretamente, o harmônico desenvolvimento da vida rural. 

§ 2º Dentro dessa orientação, a implantação dos serviços e trabalhos previstos nesta Lei processar-se-á 
progressivamente, seguindo-se os critérios, as condições técnicas e as prioridades fixados pelas mesmas, a 
fim de que a política de desenvolvimento rural de nenhum modo tenha solução de continuidade. 
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§ 3º De acordo com os princípios normativos deste artigo e dos parágrafos anteriores, será dada prioridade 
à elaboração do zoneamento e do cadastro, previstos no Título II, Capítulo IV, Seção III, desta Lei. 

Art. 104. O Quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de pessoal dos 
órgãos e repartições a ele incorporados, ou para ele transferidos, e de pessoal admitido na forma da lei. 

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou funções cujos ocupantes estejam em exercício como 
requisitados, nos mencionados órgãos incorporados ou transferidos, bem como aos funcionários públicos 
civis ou militares, assim definidos pela legislação especial. 

§ 2º O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em regime 
especial de trabalho e salário, dentro das dotações orçamentárias próprias, especialistas necessários ao 
desempenho de atividades técnicas e científicas para cuja execução não dispuser de servidores habilitados. 

§ 3º O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá requisitar servidores da administração centralizada ou 
descentralizada, sem prejuízo dos seus vencimentos, direitos e vantagens. 

§ 4° Nenhuma admissão de pessoal, com exceção do parágrafo segundo, poderá ser feita senão mediante 
prestação de concurso de provas ou de títulos e provas. 

§ 5º Os servidores da Superintendência da Política Agrária (SUPRA), pertencentes aos quadros do extinto 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização (I.N.I.C.), e do Serviço Social Rural (S.S.R.) poderão optar pela 
sua lotação em qualquer órgão onde existirem cargos ou funções por eles ocupados. 

Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados Títulos da Dívida Agrária, 
distribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente a 500.000.000 de 
OTN (quinhentos milhões de Obrigações do Tesouro Nacional). (Redação dada pela Lei nº 7.647, de 
19/01/88) 

§ 1° Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de seis por cento a doze por cento ao ano, terão 
cláusula de garantia contra eventual desvalorização da moeda, em função dos índices fixados pelo Conselho 
Nacional de Economia, e poderão ser utilizados: 

a) em pagamento de até cinqüenta por cento do Imposto Territorial Rural; 

b) em pagamento de preço de terras públicas; 

c) em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União; 

d) como fiança em geral; 

e) em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, 
autarquias federais e sociedades de economia mista, em entidades ou fundos de aplicação às atividades 
rurais criadas para este fim; 

f) em depósito, para assegurar a execução em ações judiciais ou administrativas. 
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§ 2º Esses títulos serão nominativos ou ao portador e de valor nominal de referência equivalente ao de 5 
(cinco), 10 (dez), 20 (vinte), 50 (cinqüenta) e 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional, ou outra unidade 
de correção monetária plena que venha a substituí-las, de acordo com o que estabelecer a regulamentação 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.647, de 19/01/88) 

§ 3° Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva colocação 
em prazos variáveis de cinco, dez, quinze e vinte anos, de conformidade com o que estabelecer a 
regulamentação desta Lei. Dentro de uma mesma série não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo. 

§ 4° Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 1966, consignarão verbas específicas 
destinadas ao serviço de juros e amortização decorrentes desta Lei, inclusive as dotações necessárias para 
cumprimento da cláusula de correção monetária, as quais serão distribuídas automaticamente ao Tesouro 
Nacional. 

§ 5º O Poder Executivo, de acordo com autorização e as normas constantes deste artigo e dos parágrafos 
anteriores, regulamentará a expedição, condições e colocação dos Títulos da Dívida Agrária. 

Art. 106. A lei que for baixada para institucionalização do crédito rural tecnificado nos termos do artigo 83 
fixará as normas gerais a que devem satisfazer os fundos de garantia e as formas permitidas para aplicação 
dos recursos provenientes da colocação, relativamente aos Títulos da Dívida Agrária ou de Bônus Rurais, 
emitidos pelos Governos Estaduais, para que estes possam ter direito à coobrigação da União Federal. 

Art. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão ao rito processual previsto 
pelo artigo 685, do Código do Processo Civil. 

§ 1° Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de que 
trata o presente artigo. 

§ 2º Os litígios relativos às relações de trabalho rural em geral, inclusive as reclamações de trabalhadores 
agrícolas, pecuários, agro-industriais ou extrativos, são de competência da Justiça do Trabalho, regendo-se 
o seu processo pelo rito processual trabalhista. 

Art. 108. Para fins de enquadramento serão revistos, a partir da data da publicação desta Lei, os 
regulamentos, portarias, instruções, circulares e outras disposições administrativas ou técnicas expedidas 
pelos Ministérios e Repartições. 

Art. 109. Observado o disposto nesta Lei, será permitido o reajustamento das prestações mensais de 
amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo de: 

I - lotes de terra com ou sem benfeitorias, em projetos de Reforma Agrária e em núcleos de colonização; 

II - máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, a cooperativas agrícolas ou entidades especializadas 
em prestação de serviço e assistência à mecanização; 

III instalação de indústrias de beneficiamento, para cooperativas agrícolas ou empresas rurais. 



 

 

 189 
357 

§ 1° O reajustamento de que trata este artigo será feito em intervalos não inferiores a um ano, 
proporcionalmente aos índices gerais de preços, fixados pelo Conselho Nacional de Economia. 

§ 2º Os contratos relativos às operações referidas no inciso I, serão limitados ao prazo máximo de vinte anos; 
os relativos às do inciso II ao prazo máximo de cinco anos; e as referentes às do inciso III ao prazo máximo 
de quinze anos. 

§ 3º A correção monetária ...Vetado... não constituirá rendimento tributável dos seus beneficiários. 

Art. 110. Será permitida a negociação nas Bolsas de Valores do País, warrants fornecidos pelos armazéns-
gerais, silos e frigoríficos. 

Art. 111. Os oficiais do Registro de Imóveis inscreverão obrigatoriamente os contratos de promessa de venda 
ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente Lei, declarando expressamente que os valores deles 
constantes são meramente estimativos, estando sujeitos, como as prestações mensais, às correções de valor 
determinadas nesta Lei. 

§ 1° Mediante simples requerimento, firmado por qualquer das partes contratantes, acompanhado da 
publicação oficial do índice de correção aplicado, os oficiais do Registro de Imóveis averbarão, à margem das 
respectivas instruções, as correções de valor determinadas por esta Lei, com indicação do novo valor do 
preço ou da dívida e do saldo respectivo, bem como da nova prestação contratual. 

§ 2º Se o promitente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento de averbação das 
correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da nova prestação, podendo a entidade 
financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato com notificação prévia no prazo de noventa dias. 

Art. 112. Passa a ter a seguinte redação o artigo 38, alínea b, do Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 
1932, revigorado pelo Decreto-Lei n. 8.401, de 19 de dezembro de 1945: 

"b) do beneficiamento, industrialização e venda em comum de produtos de origem extrativa, agrícola ou de 
criação de animais". 

Art. 113. O Estabelecimento Rural do Tapajós, incorporado à Superintendência de Política Agrária pela Lei 
Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, fica, para todos os efeitos legais e patrimoniais, transferido para 
o Ministério da Agricultura. 

Art. 114. Para fins de regularização, os núcleos coloniais e as terras pertencentes ao antigo Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada referida 
no artigo anterior, serão transferidos: 

a) ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, os localizados nas áreas prioritárias de reforma agrária; 

b) ao patrimônio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, os situados nas demais áreas do país. 
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Art. 115. As atribuições conferidas à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada n. 11, de 11 de 
outubro de 1962, e que não são transferidas para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ficam distribuídas 
pelos órgãos federais, na forma dos seguintes dispositivos: 

I - para os órgãos próprios do Ministério da Agricultura, transferem-se as atribuições, de: 

a) planejar e executar, direta ou indiretamente, programas de colonização visando à fixação e ao acesso à 
terra própria de agricultores e trabalhadores sem terra nacionais ou estrangeiros, radicados no país, 
mediante a formação de unidades familiares      reunidas em cooperativas nas áreas de ocupação pioneira e, 
nos vazios demográficos e econômicos; 

b) promover, supletivamente, a entrada de imigrantes necessários ao aperfeiçoamento e à difusão de 
métodos agrícolas mais avançados; 

c) fixar diretrizes para o serviço de imigração e seleção de imigrantes, exercido pelo Ministério das Relações 
Exteriores, através de seus órgãos próprios de representação; 

d) administrar, direta ou indiretamente, os núcleos de colonização fora das áreas prioritárias de Reforma 
Agrária; 

II - para os órgãos próprios de representação do Ministério das Relações Exteriores, as atividades 
concernentes à seleção de imigrantes; 

III - para os órgãos próprios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os assuntos pertinentes à 
legalização de permanência, prorrogação e retificação de nacionalidade de estrangeiros, no território 
nacional; 

IV - para a Divisão de Turismo e Certames, do Departamento Nacional de Comércio, do Ministério da 
Indústria e do Comércio, o registro e a fiscalização de empresas de turismo e venda de passagens; 

V - para os órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previdência Social: 

a) a assistência e o encaminhamento dos trabalhadores rurais migrantes de uma para outra região, à vista 
das necessidades do desenvolvimento harmônico do país; 

b) a recepção dos imigrantes selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores, encaminhando-os para 
áreas predeterminadas de acordo com as normas gerais convencionadas com o Ministério da Agricultura. 

Art. 116. Fica revogada a Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, extinta a Superintendência de Política 
Agrária (SUPRA) e incorporados ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ao Ministério da Agricultura, ao 
Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e aos demais Ministérios, na forma do artigo 115, para todos 
os efeitos legais, jurídicos e patrimoniais, os serviços, atribuições e bens patrimoniais, na forma do disposto 
nesta Lei. 

Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e para o Instituto Nacional 
do Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os saldos das dotações orçamentárias e dos créditos 
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especiais destinados à Superintendência de Política Agrária, inclusive os recursos financeiro arrecadados e 
os que forem a ela devidos até a data da promulgação da presente Lei. 

Art. 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei 
Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, bem como o produto da arrecadação das contribuições criadas 
pela Lei n. 2.613, de 23 de setembro de 1955, serão transferidas, de acordo com o disposto nos seguintes 
incisos: 

I - ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições relativas à extensão rural e 
cinqüenta por cento da arrecadação; 

II - ao órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais, ...Vetado... caberão as demais 
atribuições e cinqüenta por cento da arrecadação. Enquanto não for criado esse órgão, suas atribuições e 
arrecadações serão da competência da autarquia referida no inciso I; 

III - Vetado. 

Art. 118. São extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária os privilégios da Fazenda Pública no 
tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, prazos de prescrição, imunidades 
tributárias e isenções fiscais. 

Art. 119. Não poderão gozar dos benefícios desta Lei, inclusive a obtenção de financiamentos, empréstimos 
e outras facilidades financeiras, os proprietários de imóveis rurais, cujos certificados de cadastro os 
classifiquem na forma prevista no artigo 4°, inciso V. 

§ 1° Os órgãos competentes do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Ministério da Agricultura, 
poderão acordar com o proprietário, a forma e o prazo de enquadramento do imóvel nos objetivos desta 
Lei, dando deste fato ciência aos estabelecimentos de crédito de economia mista. 

§ 2º Vetado. 

Art. 120. É instituído o Fundo Agro-Industrial de Reconversão, com a finalidade de financiar projetos 
apresentados por proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido desapropriados contra pagamento por 
meio de Títulos da Dívida Agrária. 

§ 1° O Fundo, administrado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (B.N.D.E.), terá as seguintes 
fontes: 

I - dez por cento do Fundo Nacional de Reforma Agrária; 

II - recursos provenientes de empréstimos contraídos no país e no exterior; 

III - resultado de suas operações; 

IV - recursos próprios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou de outras entidades 
governamentais que venham a ser atribuídos ao Fundo. 
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§ 2º O Fundo somente financiará projetos de desenvolvimento econômico agropecuário ou industrial, que 
satisfaçam as condições técnicas e econômicas estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e que se enquadrem dentro dos critérios de propriedade fixados pelo Ministério Extraordinário 
para o Planejamento e Coordenação Econômica. 

§ 3º Os encargos resultantes do financiamento, inclusive amortização e juros, serão liquidados em Títulos da 
Dívida Agrária. 

§ 4º Dentro dos recursos do Fundo, o financiamento será concedido em total nunca superior a cinqüenta por 
cento do montante dos Títulos da Dívida Agrária que tiverem entrado na composição do preço da 
desapropriação. 

Art. 121. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) para atender às despesas de qualquer natureza com a instalação, 
organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, bem como as relativas ao 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 122. O Poder Executivo, dentro do prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação da presente Lei, 
deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução. 

Art. 123. O critério da tributação constante do Título III, Capítulo I, passará a vigorar a partir de 1° de janeiro 
de 1965. 

Parágrafo único. Do Imposto Territorial Rural, calculado na forma do disposto no artigo 50 e seus parágrafos 
serão feitas, nos três primeiros anos de aplicação desta Lei, as seguintes deduções: 

a) no primeiro ano, setenta e cinco por cento do acréscimo verificado entre o valor apurado e o imposto 
pago no último exercício anterior à aplicação da Lei; 

b) no segundo ano, cinqüenta por cento do acréscimo verificado entre o valor apurado naquele ano e o 
imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei, com a correção monetária pelos índices do 
Conselho Nacional de Economia; 

c) no terceiro ano, vinte e cinco por cento do acréscimo verificado para o respectivo ano, na forma do 
disposto na alínea anterior. 

Art. 124. A aplicação do disposto no artigo 19, § 2°, a e b, só terá a vigência respectivamente a partir das 
datas de encerramento da inscrição do cadastro das propriedades agrícolas e da de declaração do Imposto 
de Renda relativa ao ano-base de 1964. 

Art. 125. Dentro de dez anos contados da publicação da presente Lei ficam isentas do pagamento do imposto 
sobre lucro imobiliário as transmissões de imóveis rurais realizadas com o objetivo imediato de eliminar 
latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas, no propósito de corrigir minifúndios, desde que tais 
objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 
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Art. 126. A Carteira de Colonização do Banco do Brasil, sem prejuízo de suas atribuições legais, atuará como 
entidade financiadora nas operações de venda de lotes rurais ...Vetado... 

§ 1° As Letras Hipotecárias que o Banco do Brasil está autorizado a emitir, em provimento de recursos e em 
empréstimos da sua Carteira de Colonização, poderão conter cláusula de garantia contra eventual 
desvalorização de moeda, de acordo com índices que forem sugeridos pelo Conselho Nacional de Economia, 
assegurando ao mesmo Banco o ressarcimento de prejuízos já previstos no artigo 4º da Lei n. 2.237, de 19 
de junho de 1954. 

§ 2º Caberá à Diretoria do Banco do Brasil fixar o limite do valor dos empréstimos que o Banco fica autorizado 
a realizar no país ou no estrangeiro para aplicação, pela sua Carteira de Colonização, revogado, portanto o 
limite estabelecido no parágrafo único do artigo 80 da Lei n. 2.237, de 19 de junho de 1964, e as disposições 
em contrário. 

Art. 127. Vetado. 

Art. 128. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de novembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Presidente da República 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.11.1964, retificado em 17.121964 e retificado em 
6.4.1965 

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. 
* ATUALIZADO ATÉ 03/03/2021 

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:  

Art. 1o O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 
complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às 
peculiaridades regionais e locais.  
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2o O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. 

§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes. 

§ 2o Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.  

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

§ 4o Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999)  

§ 5o A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento 
das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).    (Vigência)  

§ 6o A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de 
interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

I - vias de circulação; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)  

II - escoamento das águas pluviais; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

III - rede para o abastecimento de água potável; e (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)  

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. (Incluído pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 

§ 7o O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante 
de condomínio de lotes. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 
1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo 
vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente 
identificados ou cadastrados. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  
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Art. 2º-A. Considera-se empreendedor, para fins de parcelamento do solo urbano, o responsável pela 
implantação do parcelamento, o qual, além daqueles indicados em regulamento, poderá ser: (Incluído pela 
Lei nº 14.118, de 2021)  

a) o proprietário do imóvel a ser parcelado; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

b) o compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou o foreiro, desde que o 
proprietário expresse sua anuência em relação ao empreendimento e sub-rogue-se nas obrigações do 
compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou do foreiro, em caso de extinção do 
contrato; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

c) o ente da administração pública direta ou indireta habilitado a promover a desapropriação com a 
finalidade de implantação de parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária de 
interesse social, desde que tenha ocorrido a regular imissão na posse; (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

d) a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado ou pelo poder público 
para executar o parcelamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob regime de obrigação 
solidária, devendo o contrato ser averbado na matrícula do imóvel no competente registro de imóveis; 
(Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

e) a cooperativa habitacional ou associação de moradores, quando autorizada pelo titular do domínio, ou 
associação de proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela implantação do 
parcelamento.   (Incluída pela Lei nº 14.118, de 2021) 

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:  

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o 
escoamento das águas; 

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados; 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção. 
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CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTO 

Art. 4o Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 
como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 
1999)  

II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 
(cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes; 

III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 
15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o 
instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.  (Redação 
dada pela Lei nº 13.913, de 2019)   

III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado; (Incluído pela Lei nº 
13.913, de 2019)  

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e 
harmonizar-se com a topografia local. 

§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos 
permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, 
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. (Redação dada pela Lei 
nº 9.785, de 1999) 

§ 2o - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. 

§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo 
licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a 
proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes.  (Incluído pela Lei nº 
10.932, de 2004) 

§ 4o No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas 
e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da 
paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de 
muros.   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 5º As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos de rodovia que 
atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, 
desde que construídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da 
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exigência prevista no inciso III do caput deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder 
público municipal ou distrital.  (Incluído pela Lei nº 13.913, de 2019) 

Art. 5o O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de 
faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos.   

Parágrafo único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 
esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

CAPÍTULO III 
DO PROJETO DE LOTEAMENTO 

Art. 6o Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura 
Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado 
dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e 
comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos: 

I - as divisas da gleba a ser loteada; 

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal; 

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes; 

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das 
áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as 
respectivas distâncias da área a ser loteada; 

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 

VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. 

Art. 7o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas 
junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal: 

I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município, 
relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas; 

II - o traçado básico do sistema viário principal; 

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres 
de uso público; 

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis; 

V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. 
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Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos.  (Redação dada pela 
Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 8o Os Municípios com menos de cinquenta mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver 
diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de 
fixação de diretrizes previstas nos arts. 6o e 7o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  

Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial 
descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à 
Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da 
matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de 
tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18. 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  

§ 1º - Os desenhos conterão pelo menos: 

I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração; 

Il - o sistema de vias com a respectiva hierarquia; 

III - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos 
centrais das vias; 

IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças; 

V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas; 

VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. 

§ 2º - O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos: 

I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso 
predominante; 

II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, 
além daquelas constantes das diretrizes fixadas; 

III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento; 

IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, 
já existentes no loteamento e adjacências. 

§ 3o Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem mais 
correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das 
consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas 
anteriormente, quanto as aprovações consequentes. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 
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CAPÍTULO IV 
DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO 

Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à 
Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da 
matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 
4o do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:  (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 
1999) 

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; 

II - a indicação do tipo de uso predominante no local; 

III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área. 

Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões 
em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. (Redação dada 
pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Parágrafo único - O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a 
aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha 
sido inferior à mínima prevista no § 1o do art. 4o desta Lei. 

CAPÍTULO V 
DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou 
pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os 
arts. 6o e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. 

§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de 
caducidade da aprovação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 2o Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a 
aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)   (Vigência) 

 § 3o É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas 
como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos 
nas seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)  
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I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao 
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal; 

Il - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença 
a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual 
ou federal; 

III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m². 

Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante 
de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade 
metropolitana. 

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo 
anterior. 

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de 
loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único - Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às 
exigências urbanísticas do planejamento municipal. 

Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado 
ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. (Redação dada pela Lei nº 9.785, 
de 1999) 

§ 1o Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, o projeto será considerado rejeitado ou 
as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. (Incluído pela Lei 
nº 9.785, de 1999) 

§ 2o Nos Municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de noventa dias para a aprovação ou rejeição 
e de sessenta dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 1999) 

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação 
alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou 
desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei. 

CAPÍTULO VI 
DO REGISTRO DO LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao 
registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, 
acompanhado dos seguintes documentos:  
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I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o; (Redação 
dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes anos), acompanhados 
dos respectivos comprovantes; 

III - certidões negativas: 

a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; 

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; 

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública. 

IV - certidões: 

a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 

b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 

c) de ônus reais relativos ao imóvel; 

d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos. 

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação, pelo Município ou 
pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a 
execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de 
escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) 
anos, prorrogáveis por mais 4 (quatro) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a 
execução das obras;    (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021) 

VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual 
constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei; 

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento. 

§ 1º - Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV, alíneas a, e d, tomarão por base a data do pedido de 
registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados 
períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. 

§ 2º - A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra 
o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar 
que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro de 
Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente.  
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§ 3º - A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará o consentimento do declarante 
para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a 
ser praticados pelo seu cônjuge. 

§ 4o O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às 
classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial 
em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. (Incluído 
pela Lei nº 9.785, de 1999) 

§ 5o No caso de que trata o § 4o, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados 
nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão 
provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial 
e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos. (Incluído pela 
Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará 
comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital 
do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da data da última publicação. 

§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de 
terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito 
Federal quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de 
arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para 
decisão. 

§ 2º - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução 
sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação. 

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação 
diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não 
havendo, em jornal da região. 

§ 4º - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará 
sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época 
em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e 
administrativas cabíveis. 

§ 5º - Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura. 

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio. 

Parágrafo único - No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para cada 
lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a 
equipamentos urbanos. 
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Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será 
requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. 
Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do 
loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até 
que o loteamento seja registrado em todas. Denegado registro em qualquer das circunscrições, essa decisão 
será comunicada, pelo Oficial do Registro de Imóveis, às demais para efeito de cancelamento dos registros 
feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no § 4º deste artigo. 

§ 1º Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.  

§ 2º - É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de 
registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta norma.  

§ 3º - Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento 
como não registrado para os efeitos desta Lei. 

§ 4º - O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento 
do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob 
a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o 
remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 
quando for o caso. 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, 
os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do 
projeto e do memorial descritivo. 

 “As áreas livres de uso comum incorporam-se ao domínio do município com a simples aprovação do loteamento, não sendo 
exigível para tanto o registro no cartório imobiliário”. (AR 387/SP, rel. min. Barros Monteiro, j. 29/11/1995) 

 “Empresa incorporadora e administradora de negócios imobiliários que adquire todos os lotes do loteamento e se sub-roga 
nos direitos do loteador possui legitimidade para requerer o cancelamento do procedimento do registro do loteamento, 
vedada a pretensão nos casos de comprovado inconveniente para o desenvolvimento urbano ou quando realizado algum 
melhoramento na área loteada e adjacências.” (RMS 60.343-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 18/08/2020, 
DJe 26/08/2020) 

Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá 
requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo 
Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas 
a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.  (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado: 

I - por decisão judicial; 

II - a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, 
enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato; 
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III - a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, 
ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado. 

§ 1º - A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente 
comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento na área 
loteada ou adjacências. 

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos Il e III, o Oficial do Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edital do 
pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
última publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente 
para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público. 

§ 3º - A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a 
comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada. 

Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de depositados em Cartório poderão ser examinados por 
qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda 
que a título de busca.  

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; 
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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.   (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)  

§ 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. (Incluído 
pela Lei nº 9.785, de 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. (Incluído pela Lei nº 
9.785, de 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. 
(Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser 
iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

I - o preço total a ser pago pelo imóvel; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

II - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu 
beneficiário;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

III - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas;  (Incluído 
pela Lei nº 13.786, de 2018) 

IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o 
período de aplicação de cada um; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

V - as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução 
contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque 
negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente; 
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)  
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VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período 
de incidência e o sistema de amortização; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

VII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de 
arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do 
estabelecimento comercial; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

VIII - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras; 
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

IX - informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

X - o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação 
do cartório de registro de imóveis competente; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

XI - o termo final para a execução do projeto referido no § 1º do art. 12 desta Lei e a data do protocolo do 
pedido de emissão do termo de vistoria de obras. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido 
prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, 
se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. (Incluído pela Lei 
nº 13.786, de 2018)  

§ 2º A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no inciso V do caput deste 
artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a 
essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

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 contrato-padrão. 

§ 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. 

Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre 
o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura 
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Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em 
complemento ao projeto original com a devida averbação. 

Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis, 
sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os 
compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula 
qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou 
ao legado.   

Art. 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os 
contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área 
loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de 
direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos; se do 
adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. 

Art. 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançado no verso das vias em 
poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o 
valor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devido registro. 

§ 1º A cessão independe da anuência do loteador mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois 
de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão. 

§ 2º - Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o Oficial do Registro dar-lhe-á ciência, 
por escrito, dentro de 10 (dez) dias. 

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de 
constituído em mora o devedor. 

§ 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do 
Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os 
juros convencionados e as custas de intimação. 

§ 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato. 

§ 3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do 
Registro o cancelamento da averbação. 

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º 
deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice 
contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser 
descontados dos valores pagos os seguintes itens: (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da 
transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;  (Incluído pela Lei nº 13.786, 
de 2018) 
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II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um 
desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;  (Incluído pela Lei nº 
13.786, de 2018) 

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, 
associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem 
como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;  (Incluído pela Lei nº 
13.786, de 2018) 

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte 
prazo de carência: (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)  

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo 
previsto em contrato para conclusão das obras;  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da 
rescisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)  

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do 
valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, 
dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, 
nos termos do art. 32 desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de 
lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997. 
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

Art. 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído 
em mora mediante notificação do Oficial do Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas 
pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da intimação, 
considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando 
inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 32 desta Lei. 

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou 
úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer 
disposição contratual em contrário. 

§ 1º Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. 
(Redação dada pela Lei nº 13.786, de 2018) 
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§ 2º No prazo de 60 (sessenta) dias, contado da constituição em mora, fica o loteador, na hipótese 
do caput deste artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial, nos termos da 
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)   

Art. 35. Se ocorrer o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato, e tiver sido realizado o 
pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o oficial do registro de imóveis mencionará esse 
fato e a quantia paga no ato do cancelamento, e somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo 
lote, mediante apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela 
única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente, na forma do art. 32-A desta Lei, 
ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de 
imóveis.  (Redação dada pela Lei nº 13.786, de 2018) 

§ 1º Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado 
para vir recebê-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser devolvido ao depositante. 

§ 2º No caso de não se encontrado o interessado, o Oficial do Registro de Imóveis depositará quantia em 
estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, 
em conta com incidência de juros e correção monetária. 

§ 3º A obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como 
condição para efetivação de novo registro, prevista no caput deste artigo, poderá ser dispensada se as 
partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas 
assinado.  (Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018) 

Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá ser cancelado: 

I - por decisão judicial; 

II - a requerimento conjunto das partes contratantes; 

III - quando houver rescisão comprovada do contrato. 

Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou 
moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem 
como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público 
com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando 
à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, 
vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de 
imóveis.   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à 
normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para 
suportar a consecução dos seus objetivos.  (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.  

A averbação do desmembramento de imóvel urbano é condição indispensável para a procedência da ação de 
adjudicação compulsória. 
 

Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente 
executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o 
adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a 
falta. 

§ 1º Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o 
adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as 
depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de 
Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de 
prévia autorização judicial. 

§ 2º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá 
promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo. 

§ 3º Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar as 
prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação da 
Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem 
como audiência do Ministério Público. 

§ 4º Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes 
dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as 
prestações restantes, a contar da data da notificação. 

§ 5º No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou quando 
o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal 
quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o 
recebimento das prestações depositadas. 

Art.39. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente, 
quando o loteamento não estiver regularmente inscrito.  

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a 
notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem 
observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de 
desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. 
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§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma 
deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos 
acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento 
das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o 
loteamento ou desmembramento. 

§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para 
regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o 
disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 
47 desta Lei. 

§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o 
Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido. 

§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do 
loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a 
despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados. 

§ 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, 
não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse 
último. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal 
quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, 
poderá obter o registro, de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e 
compra devidamente firmado. 

Art. 42. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, 
os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não 
registrado. 

 "A gleba indivisa não pode ser considerada loteável para os efeitos do cálculo da indenização sem afrontar o art. 42 da Lei 
nº 6.766, de 1979". (REsp 1414750/MG, rel. min. Ari Pargendler, j. 21/11/2013) 

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso 
I do art. 4º desta Lei não se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e 
criminais previstas. 

Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for o 
caso, em pecúnia ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e 
as efetivamente destinadas   (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 44. O Município, o Distrito Federal e o Estado poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana 
para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para 
a aquisição de novas unidades. 
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Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para 
promover ação destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais. 

Art. 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente Lei sem apresentação 
dos registros e contratos a que ela se refere.  

Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, 
beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente 
responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público. 

Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta Lei será o da comarca da 
situação do lote.  

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou 
notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio 
dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 
quem deva recebê-las. 

§ 1º Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu 
paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará esta circunstância ao Oficial competente que a 
certificará, sob sua responsabilidade. 

§ 2º Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será 
feita por edital na forma desta Lei, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após a última publicação. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES PENAIS 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: 

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, 
sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das 
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos; 

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos 
sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença; 

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou 
ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. 

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 

  "De acordo com o entendimento pretoriano, dominante no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a 
conduta de loteamento irregular, tipificado no art. 50, da Lei nº 6.766, de 1979, caracteriza-se como crime instantâneo de 



 

 

 213 
357 

feitos permanentes, consumando-se com a expedição do alvará municipal para implantação do empreendimento". (HC 
13203 /SP, rel. min. Fernando Gonçalves, j. 13/02/2001) 

Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido:  

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que 
manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de 
Imóveis competente. 

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o 
disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não 
constituir crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei 
incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de 
mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade. 

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o 
compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de 
contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.  

Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se 
localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, 
segundo as exigências da legislação pertinente.  

Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas 
habitacionais de iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, 
em especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Parágrafo único. Às ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não 
seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de 
certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que 
visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que 
se presumirão asseguradas pelo Poder Público respectivo. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 
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Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158º da lndependência e 91º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 

Angelo Amaury Stábile 

Mário David Andreazza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1979 

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993. 
* ATUALIZADO ATÉ 12/8/2020 

Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 
previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 

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

Art. 1º Esta lei regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, previstas no Capítulo III, 
Título VII, da Constituição Federal. 

Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9º é passível de desapropriação, 
nos termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. (Regulamento) 

§ 1º Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social. 

§ 2o Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no 
imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante prévia 
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou seu representante. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.183-56, de 2001) 

§ 3o Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante 
edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital do Estado de 
localização do imóvel. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4o Não será considerada, para os fins desta Lei, qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e 
às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da comunicação para 
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levantamento de dados e informações de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

§ 5o No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de 
que tratam os §§ 2o e 3o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 6o O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada 
por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 
dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser 
apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo 
que propicie o descumprimento dessas vedações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 Súmula 354 do STJ - A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. 

 "Nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/93 e dos precedentes desta Corte, é vedada a vistoria de imóvel para fins de 
reforma agrária quando há esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. 
De outro lado, quando a ocupação do imóvel ocorre após a realização de vistoria que conclui pela improdutividade da 
gleba, ela não é capaz de paralisar o processo de desapropriação ". (AgRg no REsp 1362076/PE, rel. min. Sérgio Kukina, j. 
16/02/2017) 

§ 7o Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneficiado com 
lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em 
processo de cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado como 
participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel 
rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins 
de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação em vias de imissão 
de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for efetivamente identificado como participante de 
invasão de prédio público, de atos de ameaça, seqüestro ou manutenção de servidores públicos e outros 
cidadãos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais 
situações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 8o A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato que, de qualquer 
forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão de 
imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá, a 
qualquer título, recursos públicos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 9o Se, na hipótese do § 8o, a transferência ou repasse dos recursos públicos já tiverem sido autorizados, 
assistirá ao Poder Público o direito de retenção, bem assim o de rescisão do contrato, convênio ou 
instrumento similar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 2o-A. Na hipótese de fraude ou simulação de esbulho ou invasão, por parte do proprietário ou legítimo 
possuidor do imóvel, para os fins dos §§ 6o e 7o do art. 2o, o órgão executor do Programa Nacional de 
Reforma Agrária aplicará pena administrativa de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) a R$ 535.000,00 
(quinhentos e trinta e cinco mil reais) e o cancelamento do cadastro do imóvel no Sistema Nacional de 
Cadastro Rural, sem prejuízo das demais sanções penais e civis cabíveis. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 
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Parágrafo único. Os valores a que se refere este artigo serão atualizados, a partir de maio de 2000, no dia 
1o de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, no respectivo período. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

Art. 3º (Vetado)  

§ 1º (Vetado) 

§ 2º (Vetado) 

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou 
possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial; 

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: 

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento; (Redação dada pela Lei 
nº 13.465, de 2017) 

b) (Vetado) 

c) (Vetado) 

III - Média Propriedade - o imóvel rural: 

a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; 

b) (Vetado) 

§ 1º São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade 
rural, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade rural. (Redação dada pela nº Lei nº 
13.465, de 2017) 

§ 2o É obrigatória a manutenção no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) de informações específicas 
sobre imóveis rurais com área de até um módulo fiscal. (Incluído pela pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 5º A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função social, 
importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

§ 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 ação de desapropriação. 



 

 

 217 
357 

§ 3º Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula assecuratória de preservação de seu valor real, serão 
resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional ao prazo, observados os 
seguintes critérios: 

I - do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área de até setenta 
módulos fiscais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

II - do segundo ao décimo oitavo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área acima de 
setenta e até cento e cinqüenta módulos fiscais; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 
2001) 

III - do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área superior a cento e 
cinqüenta módulos fiscais. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4o Na hipótese de acordo administrativo ou acordo realizado no âmbito do procedimento previsto na Lei 
Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, o pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos 
da Dívida Agrária (TDA), resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua 
emissão, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela nº Lei nº 13.465, de 2017) 

I - imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de cinco anos; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

II - imóveis com área superior a três mil hectares: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo de cinco anos; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.183-56, de 2001) 

b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil hectares, em dez anos; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

c) o valor relativo à área superior a dez mil hectares até quinze mil hectares, em quinze anos; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-
56, de 2001) 

§ 5o Os prazos previstos no § 4º, quando iguais ou superiores a dez anos, poderão ser reduzidos em cinco 
anos, desde que o proprietário concorde em receber o pagamento do valor das benfeitorias úteis e 
necessárias integralmente em TDA. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 6o Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em TDA, os prazos de resgates 
dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se a mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles 
relativos ao valor da terra e suas acessões naturais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 
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§ 7o Na aquisição por compra e venda ou na arrematação judicial de imóveis rurais destinados à 
implementação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, o pagamento poderá 
ser feito em dinheiro, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 8o Na hipótese de decisão judicial transitada em julgado fixar a indenização da terra nua ou das 
benfeitorias indenizáveis em valor superior ao ofertado pelo expropriante, corrigido monetariamente, a 
diferença será paga na forma do art. 100 da Constituição Federal. (Incluído pela nº Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 9o Se houver imissão prévia na posse e, posteriormente, for verificada divergência entre o preço ofertado 
em juízo e o valor do bem fixado na sentença definitiva, expressos em termos reais, sobre a diferença 
eventualmente apurada incidirão juros compensatórios a contar da imissão de posse, em percentual 
correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária depositados como oferta inicial para a terra nua, 
vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 6º Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, 
simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo 
órgão federal competente. 

§ 1º O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% 
(oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel. 

§ 2º O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100% (cem por cento), e será 
obtido de acordo com a seguinte sistemática: 

I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices de 
rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea; 

II - para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais (UA) do rebanho, pelo índice 
de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea; 

III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida pela área efetivamente 
utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência na exploração. 

§ 3º Considera-se efetivamente utilizadas: 

I - as áreas plantadas com produtos vegetais; 

II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado 
pelo Poder Executivo; 

III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de rendimento estabelecidos 
pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental; 

IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com plano de exploração e nas condições 
estabelecidas pelo órgão federal competente; 
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V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, 
tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de 
Responsabilidade Técnica. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4º No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente utilizada a área total do 
consórcio ou intercalação. 

§ 5º No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se 
efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado. 

§ 6º Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses 
produtos, com resultado do cálculo previsto no inciso I do § 2º deste artigo. 

§ 7º Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso 
fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão 
competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a 
espécie. 

§ 8º São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto Territorial Rural relacionados com os graus 
de utilização e de eficiência na exploração, conforme o disposto no art. 49 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
de 1964. 

Art. 7º Não será passível de desapropriação, para fins de reforma agrária, o imóvel que comprove estar 
sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes requisitos: 

I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado; 

II - esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não admitidas prorrogações 
dos prazos; 

III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel seja efetivamente 
utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as culturas 
permanentes; 

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no mínimo 
seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 2o. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Parágrafo único. Os prazos previstos no inciso III deste artigo poderão ser prorrogados em até 50% 
(cinqüenta por cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação do órgão competente para 
fiscalização e tenha sua implantação iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua aprovação. 

Art. 8º Ter-se-á como racional e adequado o aproveitamento de imóvel rural, quando esteja oficialmente 
destinado à execução de atividades de pesquisa e experimentação que objetivem o avanço tecnológico da 
agricultura. 
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Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consideradas as propriedades que tenham destinados às 
atividades de pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel, sendo 
consubstanciadas tais atividades em projeto: 

I - adotado pelo Poder Público, se pertencente a entidade de administração direta ou indireta, ou a empresa 
sob seu controle; 

II - aprovado pelo Poder Público, se particular o imóvel. 

Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e 
critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

§ 1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de 
eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do art. 6º desta lei. 

§ 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz 
respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade. 

§ 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural 
e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da 
propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. 

§ 4º A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis 
trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de 
arrendamento e parceria rurais. 

§ 5º A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o 
atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as normas de segurança do 
trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. 

§ 6º (Vetado.) 

Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei, consideram-se não aproveitáveis: 

I - as áreas ocupadas por construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas a fins produtivos, como 
estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes e outros semelhantes; 

II - as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal 
ou extrativa vegetal; 
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III - as áreas sob efetiva exploração mineral; 

IV - as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à 
conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. 

Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados, 
periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o 
desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do 
Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola. (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-
56, de 2001) 

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, 
aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os 
seguintes aspectos: (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 O valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial. (AgInt no REsp 1169829/SP, rel. min. Assusete 
Magalhães, j. 15/12/2017) 

I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

 A presença de posseiros é fator de depreciação do valor do imóvel expropriado. (AgInt no AgInt no REsp 1426780/ MA, 
rel. min. Regina Helena Costa, j. 26/09/2019) 

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído dada Medida Provisória 
nº 2.183-56, de 2001) 

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das 
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em 
TDA. (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação 
natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do 
imóvel. (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela 
superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações. (Incluído dada Medida Provisória 
nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam destinadas, 
preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária. 



 

 

 222 
357 

Parágrafo único. Excetuando-se as reservas indígenas e os parques, somente se admitirá a existência de 
imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos previstos neste artigo, se o poder público 
os explorar direta ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstração e fomento de 
atividades relativas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária, preservação ecológica, áreas de 
segurança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequação social e defesa nacional. 

Art. 14. (Vetado.) 

Art. 15. (Vetado.) 

Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão expropriante, dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da 
data de registro do título translativo de domínio, destinará a respectiva área aos beneficiários da reforma 
agrária, admitindo-se, para tanto, formas de exploração individual, condominial, cooperativa, associativa ou 
mista. 

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser realizado em terras economicamente úteis, de 
preferência na região por eles habitada, observado o seguinte: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.183-56, de 2001) 

I - a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do 
programa de reforma agrária será precedida de estudo sobre a viabilidade econômica e a potencialidade de 
uso dos recursos naturais; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

II - os beneficiários dos projetos de que trata o inciso I manifestarão sua concordância com as condições de 
obtenção das terras destinadas à implantação dos projetos de assentamento, inclusive quanto ao preço a 
ser pago pelo órgão federal executor do programa de reforma agrária e com relação aos recursos naturais; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

III - nos projetos criados será elaborado Plano de Desenvolvimento de Assentamento - PDA, que orientará a 
fixação de normas técnicas para a sua implantação e os respectivos investimentos; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

IV - integrarão a clientela de trabalhadores rurais, para fins de assentamento em projetos de reforma agrária, 
somente aqueles que satisfizerem os requisitos fixados para seleção e classificação previstos nesta Lei; e 
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

V - a consolidação dos projetos de assentamento integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á com 
a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, bem como com a outorga do 
instrumento definitivo de titulação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide Lei nº 
13.001, de 2014) (Regulamento) 

§ 1º Para a consolidação dos projetos de que trata o inciso V do caput, é o Poder Executivo autorizado a 
conceder créditos de instalação aos assentados, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 
2014) 
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§ 2o Para a consolidação dos projetos de que trata o inciso V do caput, fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder créditos de instalação aos assentados, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 
2014) 

§ 3o Poderá ser contratada instituição financeira federal para a operacionalização da concessão referida no 
inciso V do caput, dispensada a licitação. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 4o As despesas relativas à concessão de crédito de que trata o inciso V do caput adequar-se-ão às 
disponibilidades orçamentárias e financeiras do órgão responsável pela execução do referido 
programa. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 5o O regulamento a que se refere o § 2o estabelecerá prazos, carências, termos, condições, rebates para 
liquidação e procedimentos simplificados para o cumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 
13.001, de 2014) 

§ 6o Independentemente da implementação dos requisitos exigidos no inciso V do caput deste artigo, 
considera-se consolidado o projeto de assentamento que atingir o prazo de quinze anos de sua implantação, 
salvo por decisão fundamentada do Incra. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 7o Os assentamentos que, em 1o de junho de 2017, contarem com quinze anos ou mais de criação, deverão 
ser consolidados em até três anos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 8o A quitação dos créditos de que trata o § 2o deste artigo não é requisito para a liberação das condições 
resolutivas do título de domínio ou da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), autorizada a cobrança da 
dívida na forma legal. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de títulos de domínio, 
concessão de uso ou concessão de direito real de uso - CDRU instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no 271, 
de 28 de fevereiro de 1967. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 1o Os títulos de domínio e a CDRU são inegociáveis pelo prazo de dez anos, contado da data de celebração 
do contrato de concessão de uso ou de outro instrumento equivalente, observado o disposto nesta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do programa de 
reforma agrária contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, que 
conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade concedente e dos 
concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir título de domínio ou a CDRU nos termos desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 3o O título de domínio e a CDRU conterão cláusulas resolutivas e será outorgado ao beneficiário do 
programa de reforma agrária, de forma individual ou coletiva, após a realização dos serviços de medição e 
demarcação topográfica do imóvel a ser alienado. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 
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§ 4o Regulamento disporá sobre as condições e a forma de outorga dos títulos de domínio e da CDRU aos 
beneficiários dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária. (Redação dada pela 
Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 5o O valor da alienação, na hipótese de outorga de título de domínio, considerará o tamanho da área e 
será estabelecido entre 10% (dez por cento) e 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo da pauta de 
valores da terra nua para fins de titulação e regularização fundiária elaborada pelo Incra, com base nos 
valores de imóveis avaliados para a reforma agrária, conforme regulamento. (Redação dada pela Lei nº 
13.465, de 2017) 

§ 6o As condições de pagamento, carência e encargos financeiros serão definidas em regulamento, não 
podendo ser superiores às condições estabelecidas para os financiamentos concedidos ao amparo da Lei 
Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, e alcançarão os títulos de domínio cujos prazos de carência 
ainda não expiraram. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 7o A alienação de lotes de até 1 (um) módulo fiscal, em projetos de assentamento criados em terras 
devolutas discriminadas e registradas em nome do Incra ou da União, ocorrerá de forma gratuita.  (Redação 
dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 8o São considerados não reembolsáveis: (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

I - os valores relativos às obras de infraestrutura de interesse coletivo; (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

II - aos custos despendidos com o plano de desenvolvimento do assentamento; e (Incluído pela Lei nº 13.001, 
de 2014) 

III - aos serviços de medição e demarcação topográficos. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 9o O título de domínio ou a CDRU de que trata o caput poderão ser concedidos aos beneficiários com o 
cumprimento das obrigações estabelecidas com fundamento no inciso V do art. 17 desta Lei e no 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 10. Falecendo qualquer dos concessionários do contrato de concessão de uso ou de CDRU, seus herdeiros 
ou legatários receberão o imóvel, cuja transferência será processada administrativamente, não podendo 
fracioná-lo. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 11. Os herdeiros ou legatários que adquirirem, por sucessão, a posse do imóvel não poderão fracioná-
lo. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 12. O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atualizado o cadastro de áreas 
desapropriadas e das adquiridas por outros meios e de beneficiários da reforma agrária e disponibilizará os 
dados na rede mundial de computadores. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 13. Os títulos de domínio, a concessão de uso ou a CDRU a que se refere o caput deste artigo serão 
conferidos ao homem, na ausência de cônjuge ou companheira, à mulher, na ausência de cônjuge ou 
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companheiro, ou ao homem e à mulher, obrigatoriamente, nos casos de casamento ou união estável. 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 14. Para fins de interpretação, a outorga coletiva a que se refere o § 3o deste artigo não permite a 
titulação, provisória ou definitiva, a pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 15. Os títulos emitidos sob a vigência de norma anterior poderão ter seus valores reenquadrados, de acordo 
com o previsto no § 5o deste artigo, mediante requerimento do interessado, observados os termos 
estabelecidos em regulamento e vedada a restituição de valores já pagos que eventualmente excedam o 
valor devido após o reenquadramento. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 18-A. Os lotes a serem distribuídos pelo Programa Nacional de Reforma Agrária não poderão ter área 
superior a 2 (dois) módulos fiscais ou inferior à fração mínima de parcelamento. (Incluído pela Lei nº 13.001, 
de 2014) 

§ 1o Fica o Incra autorizado, nos assentamentos com data de criação anterior ao período de dois anos, 
contado retroativamente a partir de 22 de dezembro de 2016, a conferir o título de domínio ou a CDRU 
relativos às áreas em que ocorreram desmembramentos ou remembramentos após a concessão de uso, 
desde que observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

I - observância da fração mínima de parcelamento e do limite de área de até quatro módulos fiscais por 
beneficiário, observado o disposto no art. 8o da Lei no 5.868, de 12 de dezembro de 1972; (Redação dada 
pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - o beneficiário não possua outro imóvel a qualquer título; (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

III - o beneficiário preencha os requisitos exigidos no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; e 
(Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

IV - o desmembramento ou o remembramento seja anterior ao período de dois anos, contado 
retroativamente a partir de 22 de dezembro de 2016. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o O beneficiário titulado nos termos do § 1o não fará jus aos créditos de instalação de que trata o art. 17 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 3o Os títulos concedidos nos termos do § 1o deste artigo são inegociáveis pelo prazo de dez anos, contado 
da data de sua expedição. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 18-B. Identificada a ocupação ou a exploração de área objeto de projeto de assentamento por indivíduo 
que não se enquadre como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária, o ocupante será 
notificado para desocupação da área, nos termos estabelecidos em regulamento, sem prejuízo de eventual 
responsabilização nas esferas cível e penal. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 19. O processo de seleção de indivíduos e famílias candidatos a beneficiários do Programa Nacional de 
Reforma Agrária será realizado por projeto de assentamento, observada a seguinte ordem de preferência 
na distribuição de lotes: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel, 
hipótese em que esta será excluída da indenização devida pela desapropriação; (Redação dada pela Lei nº 
13.465, de 2017) 

II - aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, 
identificados na vistoria; (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - aos trabalhadores rurais desintrusados de outras áreas, em virtude de demarcação de terra indígena, 
criação de unidades de conservação, titulação de comunidade quilombola ou de outras ações de interesse 
público; (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

IV - ao trabalhador rural em situação de vulnerabilidade social que não se enquadre nas hipóteses previstas 
nos incisos I, II e III deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

V - ao trabalhador rural vítima de trabalho em condição análoga à de escravo; (Redação dada pela Lei nº 
13.465, de 2017) 

VI - aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários em outros imóveis 
rurais; (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

VII - aos ocupantes de áreas inferiores à fração mínima de parcelamento. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 
2017) 

§ 1o O processo de seleção de que trata o caput deste artigo será realizado pelo Incra com ampla divulgação 
do edital de convocação na internet e no Município em que será instalado o projeto de assentamento, bem 
como nos Municípios limítrofes, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o Nos projetos de assentamentos ambientalmente diferenciados, definidos em regulamento, o processo 
de seleção será restrito às famílias que já residam na área, observadas as vedações constantes do art. 20 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 3o Caso a capacidade do projeto de assentamento não atenda todos os candidatos selecionados, será 
elaborada lista dos candidatos excedentes, com prazo de validade de dois anos, a qual será observada de 
forma prioritária quando houver substituição dos beneficiários originários dos lotes, nas hipóteses de 
desistência, abandono ou reintegração de posse. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 4o Esgotada a lista dos candidatos excedentes de que trata o § 3o deste artigo ou expirada sua validade, 
será instaurado novo processo de seleção específico para os lotes vagos no projeto de assentamento em 
decorrência de desistência, abandono ou reintegração de posse. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 5o A situação de vulnerabilidade social do candidato a que se refere o inciso IV do caput deste artigo será 
comprovada por meio da respectiva inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), ou em outro cadastro equivalente definido em regulamento. (Incluído pela Lei nº 
13.465, de 2017) 
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Art. 19-A. Caberá ao Incra, observada a ordem de preferência a que se refere o art. 19, classificar os 
candidatos a beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, segundo os seguintes critérios: 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

I - família mais numerosa cujos membros se proponham a exercer a atividade agrícola na área objeto do 
projeto de assentamento; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - família ou indivíduo que resida há mais tempo no Município em que se localize a área objeto do projeto 
de assentamento para o qual se destine a seleção, ou nos Municípios limítrofes; (Incluído pela Lei nº 13.465, 
de 2017) 

III - família chefiada por mulher; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

IV - família ou indivíduo integrante de acampamento situado no Município em que se localize a área objeto 
do projeto de assentamento ou nos Municípios limítrofes; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

V - filhos que tenham entre dezoito e vinte e nove anos idade de pais assentados que residam na área 
objeto do mesmo projeto de assentamento; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

VI - famílias de trabalhadores rurais que residam em área objeto de projeto de assentamento na condição 
de agregados; e Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

VII - outros critérios sociais, econômicos e ambientais estabelecidos por regulamento, de acordo com as 
áreas de reforma agrária para as quais a seleção é realizada. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1o Regulamento estabelecerá a pontuação a ser conferida aos candidatos de acordo com os critérios 
definidos por este artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o Considera-se família chefiada por mulher aquela em que a mulher, independentemente do estado civil, 
seja responsável pela maior parte do sustento material de seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.465, 
de 2017) 

§ 3o Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 20. Não poderá ser selecionado como beneficiário dos projetos de assentamento a que se refere esta 
Lei quem: (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

 “A vedação do art. 20 da Lei 8.629/1993 é de ordem pública e absoluta, não admitindo qualquer flexibilização 
administrativa ou judicial, pouco importando o pretexto”. (REsp 1227393/SC, rel. min. Herman Bemjamin, j. 08/05/2016) 

I - for ocupante de cargo, emprego ou função pública remunerada; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - tiver sido excluído ou se afastado do programa de reforma agrária, de regularização fundiária ou de 
crédito fundiário sem consentimento de seu órgão executor; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - for proprietário rural, exceto o desapropriado do imóvel e o agricultor cuja propriedade seja 
insuficiente para o sustento próprio e o de sua família; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
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IV - for proprietário, cotista ou acionista de sociedade empresária em atividade; (Incluído pela Lei nº 13.465, 
de 2017) 

V - for menor de dezoito anos não emancipado na forma da lei civil; ou (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

VI - auferir renda familiar proveniente de atividade não agrária superior a três salários mínimos mensais 
ou superior a um salário mínimo per capita. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 1o As disposições constantes dos incisos I, II, III, IV e VI do caput deste artigo aplicam-se aos cônjuges e 
conviventes, inclusive em regime de união estável, exceto em relação ao cônjuge que, em caso de separação 
judicial ou de fato, não tenha sido beneficiado pelos programas de que trata o inciso II do caput deste artigo. 

§ 2o A vedação de que trata o inciso I do caput deste artigo não se aplica ao candidato que preste serviços 
de interesse comunitário à comunidade rural ou à vizinhança da área objeto do projeto de assentamento, 
desde que o exercício do cargo, do emprego ou da função pública seja compatível com a exploração da 
parcela pelo indivíduo ou pelo núcleo familiar beneficiado. 

§ 3o São considerados serviços de interesse comunitário, para os fins desta Lei, as atividades prestadas nas 
áreas de saúde, educação, transporte, assistência social e agrária. 

§ 4o Não perderá a condição de beneficiário aquele que passe a se enquadrar nos incisos I, III, IV e VI 
do caput deste artigo, desde que a atividade assumida seja compatível com a exploração da parcela pelo 
indivíduo ou pelo núcleo familiar beneficiado. 

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da 
reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, 
ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso 
a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

Parágrafo único. A família beneficiária poderá celebrar o contrato de integração de que trata a Lei no 13.288, 
de 16 de maio de 2016. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio, de concessão de uso ou de 
CDRU, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou 
concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou 
concessionário. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

§ 1o Após transcorrido o prazo de inegociabilidade de dez anos, o imóvel objeto de título translativo de 
domínio somente poderá ser alienado se a nova área titulada não vier a integrar imóvel rural com área 
superior a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

§ 2o Na hipótese de a parcela titulada passar a integrar zona urbana ou de expansão urbana, o Incra deverá 
priorizar a análise do requerimento de liberação das condições resolutivas. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 
2017) 
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Art. 22-A. As benfeitorias, reprodutivas ou não, existentes no imóvel destinado para reforma agrária poderão 
ser cedidas aos beneficiários para exploração individual ou coletiva ou doadas em benefício da comunidade 
de assentados, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Art. 23. O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil só poderão 
arrendar imóvel rural na forma da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. 

§ 1º Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis 
rurais por estrangeiro, constantes da lei referida no caput deste artigo. 

§ 2º Compete ao Congresso Nacional autorizar tanto a aquisição ou o arrendamento além dos limites de 
área e percentual fixados na Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, como a aquisição ou arrendamento, por 
pessoa jurídica estrangeira, de área superior a 100 (cem) módulos de exploração indefinida. 

Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser compatíveis com as ações da política agrícola, das políticas 
sociais e das constantes no Plano Plurianual da União. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014) 

Art. 25. O orçamento da União fixará, anualmente, o volume de títulos da dívida agrária e dos recursos 
destinados, no exercício, ao atendimento do Programa de Reforma Agrária. 

§ 1º Os recursos destinados à execução do Plano Nacional de Reforma Agrária deverão constar do orçamento 
do ministério responsável por sua implementação e do órgão executor da política de colonização e reforma 
agrária, salvo aqueles que, por sua natureza, exijam instituições especializadas para a sua aplicação. 

§ 2º Objetivando a compatibilização dos programas de trabalho e propostas orçamentárias, o órgão executor 
da reforma agrária encaminhará, anualmente e em tempo hábil, aos órgãos da administração pública 
responsáveis por ações complementares, o programa a ser implantado no ano subseqüente. 

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações 
de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transferência ao 
beneficiário do programa. 

Art. 26-A. Não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de 
imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 
2001) 

Art. 26-B. A ocupação de lote sem autorização do Incra em área objeto de projeto de assentamento criado 
há, no mínimo, dois anos, contados a partir de 22 de dezembro de 2016, poderá ser regularizada pelo Incra, 
observadas as vedações constantes do art. 20 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 1o A regularização poderá ser processada a pedido do interessado ou mediante atuação, de ofício, do Incra, 
desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

I - ocupação e exploração da parcela pelo interessado há, no mínimo, um ano, contado a partir de 22 de 
dezembro de 2016; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  
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II - inexistência de candidatos excedentes interessados na parcela elencados na lista de selecionados de que 
trata o § 3o do art. 19 desta Lei para o projeto de assentamento; (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

III - observância pelo interessado dos requisitos de elegibilidade para ser beneficiário da reforma agrária; e 
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

IV - quitação ou assunção pelo interessado, até a data de assinatura de novo contrato de concessão de uso, 
dos débitos relativos ao crédito de instalação reembolsável concedido ao beneficiário original. (Incluído pela 
Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 2o Atendidos os requisitos de que trata o § 1o deste artigo, o Incra celebrará contrato de concessão de uso 
nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 25 de fevereiro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 

ITAMAR FRANCO 
Lázaro Ferreira Barbosa 

Este texto não substitui o Publicado no DOU de 26.2.1993 

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento e dá outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post mortem, para 
fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este 
artigo o sangue, o esperma e o óvulo. 
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Art. 2º A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá 
ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de 
remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só 
poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de 
infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. (Redação 
dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

CAPÍTULO II 
DA DISPOSIÇÃO POST MORTEM DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO 

HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE. 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou 
tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois 
médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos 
e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. 

§ 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos 
de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os arts. 2º, parágrafo único; 4º e seus 
parágrafos; 5º; 7º; 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º, e 10, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos 
transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no art. 2º por um período 
mínimo de cinco anos. 

§ 2º Às instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes 
receptores ao órgão gestor estadual do Sistema único de Saúde. 

§ 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e 
atestação da morte encefálica. 

Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra 
finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha 
sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas 
testemunhas presentes à verificação da morte.  (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

Parágrafo único. (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 1º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 2º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 3º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 4º (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 5º . (Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 



 

 

 232 
357 

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz 
poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 

Art. 7º (VETADO) 

Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida 
ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de 
tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada 
após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação e citada 
em relatório de necrópsia. 

Art. 8o Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado, se verificada 
a hipótese do parágrafo único do art. 7º, e, em qualquer caso, condignamente recomposto para ser 
entregue, em seguida, aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para sepultamento.  (Redação 
dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

CAPÍTULO III 
DA DISPOSIÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO VIVO PARA 

FINS DE TRANSPLANTE OU TRATAMENTO 

Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do 
próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até 
o quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização 
judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.  (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

 A autorização judicial exigida no caput do artigo 9º da Lei n. 9.434/97 tem três objetivos: (I) impedir lesão à integridade 
física do doador; (II) impedir o comércio de órgãos ou qualquer tipo de contraprestação; e, (III) assegurar, na forma do § 
3º do artigo 15 do Decreto n. 2.268/97, potencial eficácia ao transplante de rim. (REsp 1144720/DF, rel. min. Humberto 
Martins, j. 03/12/2019) 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, 
tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem 
risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde 
mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica 
comprovadamente indispensável à pessoa receptora. 

§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente 
o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. 
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§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de 
sua concretização. 

§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação 
nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus 
responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. 

§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de 
doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde 
ou ao feto. 

§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu 
prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. 

Art. 9o-A  É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da 
doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais 
e no momento da realização do parto. (Incluído pela Lei nº 11.633, de 2007). 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito em 
lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do 
procedimento.  (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 1o Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou 
comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado 
por um de seus pais ou responsáveis legais.  (Incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 2o A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo 
a indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e 
partes, que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte.  (Incluído pela 
Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde 
impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este artigo 
será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. 

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas 
atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa 
determinada identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único; 
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c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em beneficio 
de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema único de Saúde realizarão 
periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público 
dos benefícios esperados a partir da vigência desta Lei e de estímulo à doação de órgãos. 

Art. 12. (VETADO) 

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica 
feito em pacientes por eles atendidos. 

Parágrafo único.  Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não 
autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento 
deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio 
operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, hipótese em que serão 
ressarcidos na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.521, de 2007) 

CAPÍTULO V 
DAS SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 
DOS CRIMES 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 
disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 

§ 1.º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 

§ 2.º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200 dias-multa 



 

 

 235 
357 

§ 3.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 

I - Incapacidade para o trabalho; 

II - Enfermidade incurável ; 

III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 

§ 4.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer 
vantagem com a transação. 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se 
tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 

Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem 
sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 

Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo 
único: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou deixar de 
entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no art. 11: 
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Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa. 

SEÇÃO II 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes 
médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas 
autoridades competentes. 

§ 1.º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa e, em 
caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a 
qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. 

§ 2.º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, 
bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado 
é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no art. 3.º § 1.º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no art. 3.º, § 2.º ao 
órgão de gestão estadual do Sistema único de Saúde, estão sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§ 1o  Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações previstas no 
art. 13 desta Lei ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo único. (Redação 
dada pela Lei nº 11.521, de 2007) 

§ 2.º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde poderá 
determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de comunicação 
social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no art. 11. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. (VETADO) 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n.º 8.489, de 18 de novembro de 
1992, e Decreto n.º 879, de 22 de julho de 1993. 

Brasília,4 de fevereiro de 1997; 176.º da Independência e 109.º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Carlos César de Albuquerque 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.2.1997 
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LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998. 
* ATUALIZADO ATÉ 10/02/2021 

Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 

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

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 
assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, 
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços 
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, 
visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas 
da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do 
consumidor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 
autogestão. (Súmula 608 - STJ) 

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade 
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que 
trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à 
saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e 
obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer 
modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos 
de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 
exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por 
prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e 
o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela 
modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar 
do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis 
brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste 
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde. 

Art. 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 3o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 4o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 5o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 6o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 7o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde 
devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados 
pela ANS: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao 
disposto no art. 1° da Lei no 6.839, de 30 de outubro de 1980; 

II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por 
terceiros; 

III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços; 

IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade técnica de acordo 
com as leis que regem a matéria; 
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V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados; 

VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde 
oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras; 

VII - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde. 

§ 1o São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos VI e VII deste artigo as 
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, 
citadas no § 2o do art. 1o. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não comercialize os produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu 
registro na ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para 
encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que 
venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de 
beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em 
tratamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de 
planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou 
referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

Art. 9o Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para as operadoras, e duzentos e quarenta 
dias, para as administradoras de planos de assistência à saúde, e até que sejam definidas pela ANS, as normas 
gerais de registro, as pessoas jurídicas que operam os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 
1º desta Lei, e observado o que dispõe o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - as operadoras e administradoras estiverem provisoriamente cadastradas na ANS; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - os produtos a serem comercializados estiverem registrados na ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
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§ 1o O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de configurar infração, constitui 
agravante na aplicação de penalidades por infração das demais normas previstas nesta Lei. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover a suspensão do todo ou de parte 
das condições dos planos apresentados. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não comercialize os planos ou os 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a 
contar do seu registro na ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou produto caso 
identifique qualquer irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-
ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta 
Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo 
fim; 

III - inseminação artificial; 

 "A   interpretação   deve   ocorrer  de  maneira  sistemática  e teleológica,  de  modo  a  conferir exegese que garanta o 
equilíbrio atuarial do sistema de suplementação privada de assistência à saúde, não  podendo  as  operadoras  de  plano  
de saúde serem obrigadas ao custeio  de  procedimento  que  são,  segundo  a lei de regência e a própria   regulamentação  
da  ANS,  de  natureza  facultativa  salvo expressa previsão contratual. A fertilização in vitro não possui cobertura 
obrigatória de modo que,  na  hipótese  de  ausência  de previsão contratual expressa, é impositivo   o   afastamento  do  
dever  de  custeio  do  mencionado tratamento pela operadora do plano de saúde. " (REsp 1823077/SP, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do 
inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas 
autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. 

§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei 
oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este 
artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

 Na ADI 1931, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998, uma vez 
que "Os dispositivos em análise preveem a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos 
celebrados anteriormente à vigência do diploma. A norma destoa do Texto Maior. A vida democrática pressupõe 
segurança jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de 
lei nova. É o que decorre do inciso XXXVI Do Artigo 5º Da Constituição Federal." (ADI 1931, Relator(A): Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, Julgado Em 07/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-113  DIVULG 07-06-2018  PUBLIC 08-06-2018) 

§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem 
exclusivamente planos odontológicos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será 
definida por normas editadas pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de 
unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos 
os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de 
tratamento de câncer. (Incluído pela Lei nº 10.223, de 2001)  (Vide Lei nº 13.770, de 2018) 

Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de rede 
própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, 
ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, 
ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Incluído pela Lei nº 
12.738, de 2012)   (Vigência) 

 "É decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares 
alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela 
operadora". (REsp 1.756.283-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, por unanimidade, j. 11/03/2020, DJe 03/06/2020) 

Art. 10-C. Os produtos de que tratam o inciso I do caput e o § 1º do art. 1º desta Lei deverão incluir 
cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de suicídio. (Incluído pela Lei nº 
13.819, de 2019) 
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Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do 
aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do 
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou 
dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 
art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 
exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - quando incluir atendimento ambulatorial: 

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina; 

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o 
controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) 
(Vigência) 

II - quando incluir internação hospitalar: 

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em 
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão 
dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de 
prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; 

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e 
sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou 
ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 
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 "É devida a cobertura, pela operadora de plano de saúde, do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil, 
até a alta do tratamento quimioterápico, como medida preventiva à infertilidade". (REsp 1.815.796-RJ, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, 3ª Turma, por unanimidade, j. 26/05/2020, DJe 09/06/2020) 

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, 
comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência 
geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; 

 g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos 
radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade 
esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído 
pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) 

III - quando incluir atendimento obstétrico: 

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, 
durante os primeiros trinta dias após o parto; 

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, 
isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta 
dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - quando incluir atendimento odontológico: 

a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; 

b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; 

c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem 
anestesia geral; 

V - quando fixar períodos de carência: 

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites 
das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de 
urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, 
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 
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hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega 
da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os períodos de carência já 
cumpridos pelo consumidor adotante. 

§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas 
respectivas condições de abrangência e contratação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação de produtos de que tratam 
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração 
em separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, 
e de que este lhe foi oferecido. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 § 4º As coberturas a que se referem as alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo serão objeto de 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de 
especialistas da área, publicados pela ANS. (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) 

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo dar-se-á, por meio de 
rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante 
legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos 
órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica. (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) 

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação 
automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou 
qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de 
um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade 
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, 
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; 
e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de 
internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 “Os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a resilição unilateral do contrato pela operadora, têm direito à 
portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento 
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de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito". (REsp 
1.732.511-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, por unanimidade, j. 04/08/2020, DJe 20/08/2020) 

Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode 
ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) (Vide Lei nº 12.764, de 2012) 

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam 
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso 
estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma 
delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário 
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais 
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial 
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (Resp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, Segunda Seção, Julgado Em 14/12/2016, Dje 19/12/2016. Tema 952/STJ) 

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos 
de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais 
de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 
art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - as condições de admissão; 

II - o início da vigência; 

III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames; 

IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; 

V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

VI - os eventos cobertos e excluídos; 

VII - o regime, ou tipo de contratação: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

a) individual ou familiar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) coletivo empresarial; ou (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

c) coletivo por adesão; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, 
contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária; 

X - a área geográfica de abrangência; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. 

XII - número de registro na ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, 
quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e 
precisa, todas as suas características, direitos e obrigações. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou 
credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os 
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua 
substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores 
com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por 
outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, 
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas 
sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade 
da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a 
internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do 
contrato. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. (Súmula 302, 
STJ) 

§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração 
às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a 
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a 
continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

§ 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS 
autorização expressa para tanto, informando: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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I - nome da entidade a ser excluída; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a 
necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de 
qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de 
assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como 
contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a 
operadora do plano e o prestador de serviço.  (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 1o São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na 
qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem 
ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito 
de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, 
expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, 
obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei nº 
13.003, de 2014) 

II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste 
e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei nº 
13.003, de 2014) 

III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que necessitem de autorização 
administrativa da operadora; (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído 
pela Lei nº 13.003, de 2014) 

V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo 
improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei nº 13.003, 
de 2014) 



 

 

 248 
357 

§ 4o Na hipótese de vencido o prazo previsto no § 3o deste artigo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, quando for o caso, definirá o índice de reajuste. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 5o A ANS poderá constituir, na forma da legislação vigente, câmara técnica com representação proporcional 
das partes envolvidas para o adequado cumprimento desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 6o A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 
2014) 

Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de 
contratado, referenciado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso 
I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica as seguintes obrigações e direitos: (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 
2014) 

I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, 
pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra 
operadora ou plano; 

II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a atender 
às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como as 
pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco 
anos; 

 A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas 
situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da 
data da contratação. (Súmula 597, STJ) 

III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número 
ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza 
jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou profissionais de saúde não 
poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem registros 
para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por 
atividade irregular. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 19. Para requerer a autorização definitiva de funcionamento, as pessoas jurídicas que já atuavam como 
operadoras ou administradoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, terão prazo 
de cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica pela ANS. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos registros provisórios das pessoas 
jurídicas e dos produtos na ANS, com a finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos 
a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
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§ 2o Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos produtos a que alude o caput deverão 
apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que 
venham a ser exigidos: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

II - nome fantasia; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - CNPJ; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - endereço; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - telefone, fax e e-mail; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser apresentados à ANS os 
seguintes dados: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - razão social da operadora ou da administradora; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - CNPJ da operadora ou da administradora; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - nome do produto; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obtetrícia, 
odontológica e referência); (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão); (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VI - âmbito geográfico de cobertura; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VII - faixas etárias e respectivos preços; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e referência); (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para segmentações hospitalar e 
referência); (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela ANS. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 



 

 

 250 
357 

§ 4o Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão tratados em norma 
específica da ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das formalidades do registro provisório, 
ou da conformidade dos textos das condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a 
todos os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os 
benefícios de acesso e cobertura previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação 
definida no art. 12. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 "A norma conforma-se ao princípio da razoabilidade, direcionando à linearidade. É dizer, estabelece que, 
independentemente de impasses no registro administrativo das empresas de planos de saúde ou na adequação, à 
disciplina normativa, dos contratos celebrados após 2 de janeiro de 1999, os consumidores não podem ser prejudicados, 
tendo jus à sistemática inaugurada pela Lei nº 9.656/1998." (ADI 1931, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado 
em 07/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-113  DIVULG 07-06-2018  PUBLIC 08-06-2018) 

§ 6o O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de multa diária no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 
1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 7o As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de planos privados de assistência à 
saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros de que trata o § 1o deste 
artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei são obrigadas a 
fornecer, periodicamente, à ANS todas as informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas 
as de natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação dos consumidores e de seus 
dependentes, incluindo seus nomes, inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas dos titulares e Municípios 
onde residem, para fins do disposto no art. 32. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o exercício das atividades de fiscalização e nos 
limites por ela estabelecidos, têm livre acesso às operadoras, podendo requisitar e apreender processos, 
contratos, manuais de rotina operacional e demais documentos, relativos aos produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Caracteriza-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, a imposição de qualquer 
dificuldade à consecução dos objetivos da fiscalização, de que trata o § 1o deste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 21. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar quaisquer operações 
financeiras: 

I - com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, bem 
como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, inclusive; 

II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I, desde que estas sejam, em conjunto 
ou isoladamente, consideradas como controladoras da empresa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
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Art. 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas contas a auditores 
independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, publicando, anualmente, o parecer respectivo, juntamente com as demonstrações 
financeiras determinadas pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 1o A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados segundo 
diretrizes gerais definidas pelo CONSU. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil usuários ficam dispensadas da 
publicação do parecer do auditor e das demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes 
publicidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não 
estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação 
extrajudicial. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil quando, no curso da liquidação 
extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos 
quirografários; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o pagamento das despesas 
administrativas e operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação extrajudicial; ou (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a 189 do Decreto-Lei nº 7.661, 
de 21 de junho de 1945. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo que possa ser convertido em 
moeda corrente em prazo compatível para o pagamento das despesas administrativas e operacionais da 
massa liquidanda. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das hipóteses previstas 
nos incisos I, II ou III do § 1o deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil 
da operadora. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes efeitos: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação extrajudicial, salvo os relativos à guarda e 
à proteção dos bens e imóveis da massa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e 
assemelhados, até posterior determinação judicial; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao pedido de conversão do 
regime. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1o deste artigo, poderá, no período compreendido entre a 
distribuição do requerimento e a decretação da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens 
móveis e imóveis da massa liquidanda. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em curso cujo andamento ficará suspenso 
até que o juiz competente nomeie o síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias do 
equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em 
risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da 
carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, 
ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

§ 1o O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, 
administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde 
acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da decisão 
administrativa que determinou o afastamento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou do liquidante, poderá, em ato 
administrativo devidamente motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes 
e membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em liquidação. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à análise da organização 
administrativa e da situação econômico-financeira da operadora, bem assim da qualidade do atendimento 
aos consumidores, e proporá à ANS as medidas cabíveis. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

§ 4o O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de direção em liquidação 
extrajudicial. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da carteira das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde, no caso de não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar 
as irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores participantes da 
carteira. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de 
direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão 
com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou 
onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a direção fiscal ou a liquidação 
extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses 
anteriores ao mesmo ato. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo 
poderá não alcançar os bens dos administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da 
ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do liquidante, poderá estender a 
indisponibilidade prevista neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham concorrido, no período previsto 
no § 1o, para a decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto no § 1o, das pessoas referidas 
no inciso I, desde que configurada fraude na transferência. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

§ 4o Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela 
legislação em vigor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de 
compra e venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos 
tenham sido levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção fiscal 
ou da liquidação extrajudicial. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde respondem 
solidariamente pelas obrigações por eles assumidas durante sua gestão até o montante dos prejuízos 
causados, independentemente do nexo de causalidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal e do 
responsável pela alienação de carteira, podendo ampliá-las, se necessário. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência privada à saúde preferem a todos 
os demais, exceto os de natureza trabalhista e tributários. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 



 

 

 254 
357 

Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao 
disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de 
março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro 
de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos, bem como aos dispositivos dos 
contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à 
saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, seus 
administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados 
às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:  (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Vigência) 

I - advertência; 

II - multa pecuniária; 

III - suspensão do exercício do cargo; 

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de assistência à 
saúde; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras a que se 
refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de 
seguros e instituições financeiras. 

VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e 
assemelhados das operadoras de que trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a 
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de planos privados de assistência à 
saúde, conforme o caso, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às 
operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias 
obrigatórias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com 
valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de 
acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado 
o disposto no § 6o do art. 19. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 28. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de 
infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas 
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para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias e prazos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

§ 1o O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a título excepcional, ser suspenso, 
pela ANS, se a operadora ou prestadora de serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, 
perante a diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, obrigando-se a: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas decorrentes. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá, necessariamente, as seguintes 
cláusulas: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da apuração, no prazo 
estabelecido; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 
não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da 
prestadora de serviço. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não importa confissão do compromissário 
quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem prejuízo da aplicação da multa 
a que se refere o inciso II do § 2o, acarreta a revogação da suspensão do processo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste de conduta, será extinto o 
processo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso de ajuste de conduta. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 7o Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta quando tiver havido 
descumprimento de outro termo de compromisso de ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do 
prazo de dois anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 8o O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no Diário Oficial da 
União. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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§ 9o A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1o a 7o deste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de compromisso, quando houver interesse na 
implementação de práticas que consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a 
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

§ 1o O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar restrição de direitos do 
usuário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os critérios de aferição e controle da 
qualidade dos serviços a serem oferecidos pelas operadoras. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

§ 3o O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá importar na aplicação da 
penalidade de multa a que se refere o inciso II, § 2o, do art. 29 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em 
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa 
causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 
integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do 
tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um 
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito 
quando da vigência do contrato de trabalho. 

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo 
plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. 

§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de 
negociações coletivas de trabalho. 

§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular 
em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-
participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na 
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
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Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 
em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de 
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 "O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um 
contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao 
ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos. O 
"pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-
empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos 
preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais." (REsp 1.713.619/SP, Terceira Turma, Rel. 
Ministra Nancy Andrighi, DJe 12/11/2018) 

§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao 
estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para 
cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 
2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 
2o e 4o do art. 30. 

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta 
Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos 
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas 
ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 "A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), 
sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a 
necessidade de edição de lei complementar. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras 
de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras 
de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 
É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, 
hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos." (RE 597064, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgado em 07/02/2018, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-095  DIVULG 15-05-2018  PUBLIC 16-05-2018) 

§ 1o O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e 
divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde - FNS. (Redação dada pela Lei nº 12.469, 
de 2011) 

§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos 
procedimentos realizados para cada consumidor. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
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§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de recebimento da 
notificação de cobrança feita pela ANS. (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011) 

§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será cobrado com os seguintes 
acréscimos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês ou 
fração; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - multa de mora de dez por cento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em dívida ativa da ANS, a qual 
compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de 
Saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 7o A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme 
previsto no § 2o deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer procedimentos para cobrança dos valores 
a serem ressarcidos. (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011) 

§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos 
praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 9o Os valores a que se referem os §§ 3o e 6o deste artigo não serão computados para fins de aplicação dos 
recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos termos da Constituição Federal. (Incluído pela 
Lei nº 12.469, de 2011) 

Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo 
plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional. 

Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das abrangidas por esta Lei deverão, na 
forma e no prazo definidos pela ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, 
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em 
especial desta Lei e de seus regulamentos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o O disposto no caput não se aplica às entidades de autogestão constituídas sob a forma de fundação, de 
sindicato ou de associação que, na data da publicação desta Lei, já exerciam outras atividades em conjunto 
com as relacionadas à assistência à saúde, nos termos dos pertinentes estatutos sociais.(Incluído pela Lei nº 
13.127, de 2015) 

§ 2o As entidades de que trata o § 1o poderão, desde que a hipótese de segregação da finalidade estatutária 
esteja prevista ou seja assegurada pelo órgão interno competente, constituir filial ou departamento com 
número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sequencial ao da pessoa jurídica principal. (Incluído pela Lei 
nº 13.127, de 2015) 
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§ 3o As entidades de que trata o § 1o que optarem por proceder de acordo com o previsto no § 2o assegurarão 
condições para sua adequada segregação patrimonial, administrativa, financeira e contábil.(Incluído pela Lei 
nº 13.127, de 2015) 

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, 
assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados 
entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema 
previsto nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que trata este artigo deverá ser 
formalizada em termo próprio, assinado pelos contratantes, de acordo com as normas a serem definidas 
pela ANS. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação pecuniária, a composição da 
base de cálculo deverá ficar restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível 
para verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo valor não estiver 
devidamente justificado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de 
aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de 
cobertura previstos no contrato original. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, 
devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de 
novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a 
terceiros. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, contratados até 1o de janeiro de 1999, 
deverão permanecer em operação, por tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não 
optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de 
comercialização. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 7o Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela adaptação prevista neste artigo, 
fica assegurada a manutenção dos contratos originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 8o A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que deverão ser adotados pelas empresas 
para a adatação dos contratos de que trata este artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Saúde, com competência para: (Vigência) (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
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I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde 
suplementar; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - aprovar o contrato de gestão da ANS; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar sobre: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

a) aspectos econômico-financeiros; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim quanto às formas de sua 
subscrição e realização quando se tratar de sociedade anônima; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001) 

d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consistentes em 
bens, móveis ou imóveis, ou fundos especiais ou seguros garantidores; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o 
objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência de 
empresas operadoras; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas 
decisões. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no inciso IV deste artigo, devendo 
adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)  (Vigência)   (composiçaõ: vide Dec.4.044, de 6.12.2001)  

I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de Presidente; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - da Saúde; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - da Justiça; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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§ 1o O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao Presidente a 
prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais 
membros. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 2o Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao Colegiado na 
primeira reunião que se seguir àquela deliberação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem assim outros representantes de 
órgãos públicos, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 4o O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

§ 5o O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do Presidente da República. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 6o As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela ANS. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 7o O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das reuniões do CONSU. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) 

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para 
o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) 

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 
gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) 

III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei nº 11.935, de 2009) 

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os 
termos de adaptação previstos no art. 35. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da competência fiscalizadora e normativa 
estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19 desta Lei. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Vigência) 

Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente à 
data de vigência desta Lei que: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Vigência) 

 Na ADI 1931, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E da Lei nº 9.656/1998, uma vez 
que "Os dispositivos em análise preveem a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos 
celebrados anteriormente à vigência do diploma. A norma destoa do Texto Maior. A vida democrática pressupõe 
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segurança jurídica, e esta não se coaduna com o afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de 
lei nova. É o que decorre do inciso XXXVI Do Artigo 5º Da Constituição Federal." (ADI 1931, Relator(A): Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, Julgado Em 07/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-113  DIVULG 07-06-2018  PUBLIC 08-06-2018) 

I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade 
estará sujeita à autorização prévia da ANS; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pela 
ANS; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo 
único do art. 13 desta Lei; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia 
intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 

§ 1o Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com 
idade inicial em sessenta anos ou mais, deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação 
da cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único do art. 15, para as 
mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste 
anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada 
ano, permita atingir o reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas etárias que tenham sido 
estipuladas sem limite superior; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser encaminhada aos 
consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a demonstração do valor originalmente 
contratado, do valor repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu 
pagamento formalizará esta repactuação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por faixa etária a consumidores 
com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições 
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, 
adotar a diluição prevista neste parágrafo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 
independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações 
pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção 
da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do 
contrato firmado entre as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na SUSEP pelas operadoras de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta 
Lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores, prestadores 
de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, 
administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, 
independentemente da sua natureza jurídica. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter sigilo relativo às informações 
da operadora às quais tiverem acesso em razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em 
improbidade administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS 
e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa 
autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com 
violação deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente 
Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de 
assistência à saúde e pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei poderão celebrar 
contratos de resseguro junto às empresas devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme 
estabelecido na Lei no 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações posteriores. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 
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Brasília, 3 de junho de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 

Pedro Malan 
Waldeck Ornélas 

José Serra 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.6.1998 

LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito 
Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei 
nº 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, 
de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências.  

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

CAPÍTULO I 
DO REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Art. 1º Fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, em caráter 
opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos 
adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação.   

Art. 2º A opção pelo regime especial de tributação de que trata o art. 1º será efetivada quando atendidos 
os seguintes requisitos: 

I - entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na unidade competente da Secretaria da 
Receita Federal, conforme regulamentação a ser estabelecida; e 

II - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária, conforme disposto nos arts. 31-
A a 31-E da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

Art. 3º O terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária sujeitas ao regime especial de 
tributação, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, não responderão por dívidas tributárias 
da incorporadora relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e à Contribuição 
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, 
exceto aquelas calculadas na forma do art. 4º sobre as receitas auferidas no âmbito da respectiva 
incorporação. 
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Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação 
afetada. 

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita 
ao pagamento equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao 
pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 
2013) (Produção de efeito)  

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; 

II - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e 

IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela 
incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes desta operação.  

§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput deste artigo será considerado 
definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for 
apurado pela incorporadora. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)  

§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação na forma deste artigo não 
deverão ser computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o 
caput deste artigo devidos pela incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, inclusive 
incorporações não afetadas. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora no 
mês serão apropriados a cada incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos 
próprios da incorporação, em relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma 
de todos os custos diretos de todas as incorporações e o de outras atividades exercidas pela incorporadora. 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 5º A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, 
na forma do caput deste artigo, a partir do mês da opção. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 6º Para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social cuja construção tenha sido 
iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento 
unificado dos tributos de que trata o caput deste artigo será equivalente a 1% (um por cento) da receita 
mensal recebida, desde que, até 31 de dezembro de 2018, a incorporação tenha sido registrada no cartório 
de imóveis competente ou tenha sido assinado o contrato de construção. (Redação dada pela Lei nº 13.970, 
de 2019) 



 

 

 266 
357 

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social 
os destinados à construção de unidades residenciais de valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (Redação 
dada pela Lei nº 12.767, de 2012) 

§ 8º As condições para utilização do benefício de que trata o § 6º serão definidas em regulamento. (Incluído 
pela Lei nº 12.024, de 2009) 

Art. 5º O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na forma do art. 4º deverá ser feito 
até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita. (Redação dada 
pela Lei nº 12.024, de 2009) 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar, no Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais - DARF, o número específico de inscrição da incorporação no Cadastro 
Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ e código de arrecadação próprio. 

Art. 6º Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no art. 4º não poderão ser 
objeto de parcelamento. 

Art. 7º O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação 
submetida ao regime especial de tributação. 

Art. 8º Para fins de repartição de receita tributária e do disposto no § 2º do art. 4º , o percentual de 4% 
(quatro por cento) de que trata o caput do art. 4º será considerado: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 
2013) (Produção de efeito) 

I - 1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) como Cofins; (Redação dada pela Lei nº 12.844, 
de 2013) (Produção de efeito) 

II - 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; (Redação dada pela Lei 
nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito) 

III - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) como IRPJ; e (Redação dada pela Lei nº 12.844, 
de 2013) (Produção de efeito) 

IV - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) como CSLL. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 
2013) (Produção de efeito) 

Parágrafo único. O percentual de 1% (um por cento) de que trata o § 6º do art. 4º será considerado para os 
fins do caput : (Incluído pela Lei nº 12.024, de 2009) 

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins; (Incluído pela Lei nº 12.024, de 2009) 

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei nº 12.024, de 
2009) 
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III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e (Incluído pela Lei nº 12.024, de 2009) 

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL. (Incluído pela Lei nº 12.024, de 2009) 

Art. 9º Perde eficácia a deliberação pela continuação da obra a que se refere o § 1º do art. 31-F da Lei nº 
4.591, de 1964, bem como os efeitos do regime de afetação instituídos por esta Lei, caso não se verifique 
o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio 
de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência, ou insolvência 
do incorporador, as quais deverão ser pagas pelos adquirentes em até um ano daquela deliberação, ou até 
a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior.  

Art. 10. O disposto no art. 76 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias definido pela Lei nº 4.591, de 1964. 

Art. 11-A. O regime especial de tributação previsto nesta Lei será aplicado até o recebimento integral do 
valor das vendas de todas as unidades que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório de 
imóveis competente, independentemente da data de sua comercialização, e, no caso de contratos de 
construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato. (Incluído pela Lei nº 13.970, de 2019) 

CAPÍTULO II 
DA LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Art. 12. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica 
Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias 
hipotecárias e demais espécies de instituições que, para as operações a que se refere este artigo, venham a 
ser expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de 
tradição efetiva, Letra de Crédito Imobiliário - LCI, lastreada por créditos imobiliários garantidos por 
hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo 
valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas estipulados.  

§ 1º A LCI será emitida sob a forma nominativa, podendo ser transferível mediante endosso em preto, e 
conterá: 

I - o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes; 

II - o número de ordem, o local e a data de emissão; 

III - a denominação "Letra de Crédito Imobiliário"; 

IV - o valor nominal e a data de vencimento; 

V - a forma, a periodicidade e o local de pagamento do principal, dos juros e, se for o caso, da atualização 
monetária; 

VI - os juros, fixos ou flutuantes, que poderão ser renegociáveis, a critério das partes; 
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VII - a identificação dos créditos caucionados e seu valor; 

VIII - o nome do titular; e 

IX - cláusula à ordem, se endossável. 

§ 2º A LCI poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico do 
emissor, e deverá ser registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a 
exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros.  (Redação dada pela Lei nº 
13.986, de 2020 

Art. 13. A LCI poderá ser atualizada mensalmente por índice de preços, desde que emitida com prazo 
mínimo de trinta e seis meses. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados desde a 
emissão, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido neste 
artigo, da LCI emitida com previsão de atualização mensal por índice de preços.  

Art. 14. A LCI poderá contar com garantia fidejussória adicional de instituição financeira.  

Art. 15. A LCI poderá ser garantida por um ou mais créditos imobiliários, mas a soma do principal das LCI 
emitidas não poderá exceder o valor total dos créditos imobiliários em poder da instituição emitente. 

§ 1º A LCI não poderá ter prazo de vencimento superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários 
que lhe servem de lastro. 

§ 2º O crédito imobiliário caucionado poderá ser substituído por outro crédito da mesma natureza por 
iniciativa do emitente da LCI, nos casos de liquidação ou vencimento antecipados do crédito, ou por 
solicitação justificada do credor da letra. 

Art. 16. O endossante da LCI responderá pela veracidade do título, mas contra ele não será admitido direito 
de cobrança regressiva.  

Art. 17. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer o prazo mínimo e outras condições para 
emissão e resgate de LCI, observado o disposto no art. 13 desta Lei, podendo inclusive diferenciar tais 
condições de acordo com o tipo de indexador adotado contratualmente. (Redação dada pela Lei nº 13.097, 
de 2015) 

CAPÍTULO III 
DA CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Art. 18. É instituída a Cédula de Crédito Imobiliário - CCI para representar créditos imobiliários. 

§ 1º A CCI será emitida pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a 
totalidade do crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCI 
fracionárias emitidas em relação a cada crédito exceder o valor total do crédito que elas representam. 
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§ 2º As CCI fracionárias poderão ser emitidas simultaneamente ou não, a qualquer momento antes do 
vencimento do crédito que elas representam. 

§ 3º A CCI poderá ser emitida com ou sem garantia, real ou fidejussória, sob a forma escritural ou cartular. 

§ 4º A emissão da CCI sob a forma escritural ocorrerá por meio de escritura pública ou instrumento 
particular, que permanecerá custodiado em instituição financeira.  (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 
2020 

§ 4º-A. A negociação da CCI emitida sob forma escritural ou a substituição da instituição custodiante de que 
trata o § 4º deste artigo será precedida de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central 
do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros. (Incluído pela 
Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 4º-B. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer as condições para o registro e o depósito 
centralizado de CCI e a obrigatoriedade de depósito da CCI em entidade autorizada pelo Banco Central do 
Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 
2020). 

§ 4º-C Na hipótese de a CCI ser liquidada antes de ser negociada, a instituição custodiante declarará a 
inexistência do registro ou do depósito de que trata o § 4º-A deste artigo, para fins do disposto no art. 24 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 5º Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI será averbada no Registro de 
Imóveis da situação do imóvel, na respectiva matrícula, devendo dela constar, exclusivamente, o número, 
a série e a instituição custodiante. 

§ 6º A averbação da emissão da CCI e o registro da garantia do crédito respectivo, quando solicitados 
simultaneamente, serão considerados como ato único para efeito de cobrança de emolumentos. 

§ 7º A constrição judicial que recaia sobre crédito representado por CCI será efetuada nos registros da 
instituição custodiante ou mediante apreensão da respectiva cártula. 

§ 8º O credor da CCI deverá ser imediatamente intimado de constrição judicial que recaia sobre a garantia 
real do crédito imobiliário representado por aquele título. 

§ 9º No caso de CCI emitida sob a forma escritural, caberá à instituição custodiante identificar o credor, para 
o fim da intimação prevista no § 8º . 

Art. 19. A CCI deverá conter: 

I - a denominação "Cédula de Crédito Imobiliário", quando emitida cartularmente; 

II - o nome, a qualificação e o endereço do credor e do devedor e, no caso de emissão escritural, também o 
do custodiante; 
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III - a identificação do imóvel objeto do crédito imobiliário, com a indicação da respectiva matrícula no 
Registro de Imóveis competente e do registro da constituição da garantia, se for o caso; 

IV - a modalidade da garantia, se for o caso; 

V - o número e a série da cédula; 

VI - o valor do crédito que representa; 

VII - a condição de integral ou fracionária e, nessa última hipótese, também a indicação da fração que 
representa; 

VIII - o prazo, a data de vencimento, o valor da prestação total, nela incluídas as parcelas de amortização e 
juros, as taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade do devedor, a forma de reajuste 
e o valor das multas previstas contratualmente, com a indicação do local de pagamento; 

IX - o local e a data da emissão; 

X - a assinatura do credor, quando emitida cartularmente; 

XI - a autenticação pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, no caso de contar com garantia real; e 

XII - cláusula à ordem, se endossável. 

Art. 20. A CCI é título executivo extrajudicial, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e 
condições pactuadas no contrato que lhe deu origem. 

Parágrafo único. O crédito representado pela CCI será exigível mediante ação de execução, ressalvadas as 
hipóteses em que a lei determine procedimento especial, judicial ou extrajudicial para satisfação do crédito 
e realização da garantia. 

Art. 21. A emissão e a negociação de CCI independe de autorização do devedor do crédito imobiliário que 
ela representa.  

Art. 22. A cessão do crédito representado por CCI poderá ocorrer por meio de sistema de entidade 
autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de depósito centralizado de ativos financeiros 
na qual a CCI tenha sido depositada.  (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

§ 1º A cessão do crédito representado por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias ao 
cessionário, sub-rogando-o em todos os direitos representados pela cédula, ficando o cessionário, no caso 
de contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária. 

§ 2º A cessão de crédito garantido por direito real, quando representado por CCI emitida sob a forma 
escritural, está dispensada de averbação no Registro de Imóveis, aplicando-se, no que esta Lei não contrarie, 
o disposto nos arts. 286 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. 
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Art. 23. A CCI, objeto de securitização nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, será 
identificada no respectivo Termo de Securitização de Créditos, mediante indicação do seu valor, número, 
série e instituição custodiante, dispensada a enunciação das informações já constantes da Cédula, ou nos 
controles das entidades mencionadas no § 4º-A do art. 18 desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 
2020 

Parágrafo único. O regime fiduciário de que trata a Seção VI do Capítulo I da Lei nº 9.514, de 1997, no caso 
de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos representados por CCI, será 
registrado na instituição custodiante, mencionando o patrimônio separado a que estão afetados, não se 
aplicando o disposto no parágrafo único do art. 10 da mencionada Lei. 

Art. 24. O resgate da dívida representada pela CCI prova-se com a declaração de quitação, emitida pelo 
credor, ou, na falta desta, por outros meios admitidos em direito. 

Art. 25. É vedada a averbação da emissão de CCI com garantia real quando houver prenotação ou registro 
de qualquer outro ônus real sobre os direitos imobiliários respectivos, inclusive penhora ou averbação de 
qualquer mandado ou ação judicial.  

CAPÍTULO IV 
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em 
dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.  

 "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer 
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas 
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial." (REsp 1.291.575 / PR, rel. min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2013) 

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula 
de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita 
exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. 

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em 
moeda estrangeira. 

Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, 
cedularmente constituída. 

Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as 
disposições deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial 
aplicável. 

Art. 27-A. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento 
em sistema eletrônico de escrituração. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 
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Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput deste artigo será mantido em 
instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de 
escrituração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 27-B. Compete ao Banco Central do Brasil: (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

I - estabelecer as condições para o exercício da atividade de escrituração eletrônica de que trata o parágrafo 
único do art. 27-A desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

II - autorizar e supervisionar o exercício da atividade prevista no inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 1º A autorização de que trata o parágrafo único do art. 27-A desta Lei poderá, a critério do Banco Central 
do Brasil, ser concedida por segmento, por espécie ou por grupos de entidades que atendam a critérios 
específicos, dispensada a concessão de autorização individualizada. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 2º As infrações às normas legais e regulamentares que regem a atividade de escrituração eletrônica 
sujeitam a entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração, os seus administradores e os 
membros de seus órgãos estatutários ou contratuais ao disposto na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 
2017. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 27-C. A entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração de que trata o art. 27-A desta Lei 
expedirá, mediante solicitação de seu titular, certidão de inteiro teor do título, a qual corresponderá a 
título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Parágrafo único. A certidão de que trata o caput deste artigo poderá ser emitida na forma eletrônica, 
observados os requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento. 
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 27-D. O Banco Central do Brasil poderá regulamentar a emissão, a assinatura, a negociação e a 
liquidação da Cédula de Crédito Bancário emitida sob a forma escritural. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 
2020). 

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, 
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, 
ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .  

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: 

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade 
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; 

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; 

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as 
hipóteses de vencimento antecipado da dívida; 
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IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de 
cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários 
advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; 

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal 
garantia; 

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; 

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu 
saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado 
o disposto no § 2º ; e 

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do 
emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei. 

 "A autorização para livre contratação de garantias e encargos, prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/04, não tem o condão 
de impedir o controle finalístico das cláusulas inseridas em contratos de adesão, que deverão manter a razoabilidade em 
função do justo interesse visado". (REsp 1409792 / DF, rel. min. Nancy Andrighi, j. 01/04/2014) 

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, 
representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, 
quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito 
Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: 

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, 
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de 
sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais 
penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo 
e, por fim, o valor total da dívida; e 

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito 
bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, 
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas 
planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do 
limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos 
nos vários períodos de utilização do crédito aberto. 

 "Após o advento da Lei n. 10.931/04 a exequibilidade da cédula de crédito bancário relacionado à crédito rotativo deve 
vir acompanhada dos documentos que comprovam a sua exequibilidade nos exatos termos do artigo 28, §2º, incisos I e 
II da referida lei". (AREsp 1564715, rel. min. João Otávio de Noronha, j. 11/12/2019) 

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na 
Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser 
compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.  

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: 
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I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; 

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, 
no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a 
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; 

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de 
cada prestação, ou os critérios para essa determinação; 

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; 

V - a data e o lugar de sua emissão; e 

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos 
mandatários. 

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no 
que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição 
financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive 
cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. 

§ 2º Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias 
quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, 
ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 
2020 

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não 
negociável". 

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, 
datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os 
fins. 

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, 
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada 
por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou especial que não forem com ela 
conflitantes. 

Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso 
constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao 
próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. 
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Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento 
separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância. 

Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil 
identificação. 

Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela 
remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito 
Bancário para todos os fins. 

Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus 
acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem 
vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural. 

§ 1º O credor poderá averbar, no órgão competente para o registro do bem constitutivo da garantia, a 
existência de qualquer outro bem por ela abrangido. 

§ 2º Até a efetiva liquidação da obrigação garantida, os bens abrangidos pela garantia não poderão, sem 
prévia autorização escrita do credor, ser alterados, retirados, deslocados ou destruídos, nem poderão ter 
sua destinação modificada, exceto quando a garantia for constituída por semoventes ou por veículos, 
automotores ou não, e a remoção ou o deslocamento desses bens for inerente à atividade do emitente da 
Cédula de Crédito Bancário, ou do terceiro prestador da garantia. 

Art. 35. Os bens constitutivos de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a critério 
do credor, permanecer sob a posse direta do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos termos da 
cláusula de constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local em que o bem será 
guardado e conservado até a efetiva liquidação da obrigação garantida. 

§ 1º O emitente e, se for o caso, o terceiro prestador da garantia responderão solidariamente pela guarda e 
conservação do bem constitutivo da garantia. 

§ 2º Quando a garantia for prestada por pessoa jurídica, esta indicará representantes para responder nos 
termos do § 1º . 

Art. 36. O credor poderá exigir que o bem constitutivo da garantia seja coberto por seguro até a efetiva 
liquidação da obrigação garantida, em que o credor será indicado como exclusivo beneficiário da apólice 
securitária e estará autorizado a receber a indenização para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. 

Art. 37. Se o bem constitutivo da garantia for desapropriado, ou se for danificado ou perecer por fato 
imputável a terceiro, o credor sub-rogar-se-á no direito à indenização devida pelo expropriante ou pelo 
terceiro causador do dano, até o montante necessário para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. 

Art. 38. Nos casos previstos nos arts. 36 e 37 desta Lei, facultar-se-á ao credor exigir a substituição da 
garantia, ou o seu reforço, renunciando ao direito à percepção do valor relativo à indenização. 
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Art. 39. O credor poderá exigir a substituição ou o reforço da garantia, em caso de perda, deterioração ou 
diminuição de seu valor. 

Parágrafo único. O credor notificará por escrito o emitente e, se for o caso, o terceiro garantidor, para que 
substituam ou reforcem a garantia no prazo de quinze dias, sob pena de vencimento antecipado da dívida 
garantida. 

Art. 40. Nas operações de crédito rotativo, o limite de crédito concedido será recomposto, 
automaticamente e durante o prazo de vigência da Cédula de Crédito Bancário, sempre que o devedor, 
não estando em mora ou inadimplente, amortizar ou liquidar a dívida. 

Art. 41. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente 
declaração de posse da sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial.  

Art. 42. A validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as garantias 
reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou averbações previstos 
na legislação aplicável, com as alterações introduzidas por esta Lei.   

Art. 42-A. Na hipótese de Cédula de Crédito Bancário emitida sob a forma escritural, o sistema eletrônico 
de escrituração de que trata o art. 27-A desta Lei fará constar: (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).  

I - a emissão do título, com seus requisitos essenciais; (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

II - a forma de pagamento ajustada no título; (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

III - o endosso em preto de que trata o § 1º do art. 29 desta Lei e a cadeia de endossos, se houver; (Incluído 
pela Lei nº 13.986, de 2020). 

IV - os aditamentos, as retificações e as ratificações de que trata o § 4º do art. 29 desta Lei; (Incluído pela 
Lei nº 13.986, de 2020). 

V - a inclusão de notificações, de cláusulas contratuais, de informações, inclusive sobre o fracionamento, 
quando houver, ou de outras declarações referentes à Cédula de Crédito Bancário ou ao certificado de que 
trata o art. 43 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

VI - as ocorrências de pagamento, se houver. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 1º Na hipótese de serem constituídos garantias e quaisquer outros gravames e ônus, tais ocorrências 
serão informadas no sistema eletrônico de escrituração de que trata o art. 27-A desta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 13.986, de 2020). 

§ 2º As garantias dadas na Cédula de Crédito Bancário ou, ainda, a constituição de gravames e ônus sobre 
o título deverão ser informadas no sistema ao qual se refere o art. 27-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.986, 
de 2020). 
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Art. 42-B. Para fins da cobrança de emolumentos e custas cartorárias relacionadas ao registro da garantia, 
fica a Cédula de Crédito Bancário, quando utilizada para a formalização de operações de crédito rural, 
equiparada à Cédula de Crédito Rural de que trata o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967. (Incluído 
pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 43. As instituições financeiras, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão 
emitir título representativo das Cédulas de Crédito Bancário por elas mantidas em custódia, do qual 
constarão: (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

I - o local e a data da emissão; 

II - o nome e a qualificação do custodiante das Cédulas de Crédito Bancário; (Redação dada pela Lei nº 13.986, 
de 2020 

III - a denominação "Certificado de Cédulas de Crédito Bancário"; 

IV - a especificação das cédulas custodiadas, o nome dos seus emitentes e o valor, o lugar e a data do 
pagamento do crédito por elas incorporado; (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

V - o nome da instituição emitente; 

VI - a declaração de que a instituição financeira, na qualidade e com as responsabilidades de custodiante e 
mandatária do titular do certificado, promoverá a cobrança das Cédulas de Crédito Bancário, e a declaração 
de que as cédulas custodiadas, o produto da cobrança do seu principal e os seus encargos serão entregues 
ao titular do certificado somente com a apresentação deste; (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

VII - o lugar da entrega do objeto da custódia; e (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

VIII - a remuneração devida à instituição financeira pela custódia das cédulas objeto da emissão do 
certificado, se convencionada. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

§ 1º A instituição financeira responderá pela origem e pela autenticidade das Cédulas de Crédito Bancário 
nela custodiadas. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

§ 2º Emitido o certificado, as Cédulas de Crédito Bancário e as importâncias recebidas pela instituição 
financeira a título de pagamento do principal e de encargos não poderão ser objeto de penhora, arresto, 
sequestro, busca e apreensão, ou qualquer outro embaraço que impeça a sua entrega ao titular do 
certificado, mas este poderá ser objeto de penhora, ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu 
titular. 

§ 3º O certificado poderá ser emitido sob forma escritural, por meio do lançamento no sistema eletrônico 
de escrituração, hipótese em que se aplica, no que couber, com as devidas adaptações, o disposto nos arts. 
27-A, 27-B, 27-C, 27-D e 42-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

§ 4º O certificado será transferido somente por meio de endosso, ainda que por intermédio de sistema 
eletrônico de escrituração, hipótese em que a transferência deverá ser datada e assinada por seu titular ou 
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mandatário com poderes especiais e, na hipótese de certificado cartular, averbada na instituição financeira 
emitente, no prazo de 2 (dois) dias, contado da data do endosso. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020 

§ 5º As despesas e os encargos decorrentes da transferência e averbação do certificado serão suportados 
pelo endossatário ou cessionário, salvo convenção em contrário.  

§ 6º O endossatário do certificado, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada, 
fará jus a todos os direitos nele previstos, incluídos a cobrança de juros e os demais encargos.  (Incluído pela 
Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 7º O certificado poderá representar:  (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

I - uma única cédula; (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

II - um agrupamento de cédulas; ou (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

III - frações de cédulas. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

§ 8º Na hipótese de que trata o inciso III do § 7º deste artigo, o certificado somente poderá representar 
frações de Cédulas de Crédito Bancário emitidas sob forma escritural, e essa informação deverá constar do 
sistema de que trata o § 3º deste artigo.  (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação 
cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e 
terceiros garantidores. 

Art. 45. Os títulos de crédito e direitos creditórios, representados sob a forma escritural ou física, que tenham 
sido objeto de desconto, poderão ser admitidos a redesconto junto ao Banco Central do Brasil, observando-
se as normas e instruções baixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 1º Os títulos de crédito e os direitos creditórios de que trata o caput considerar-se-ão transferidos, para 
fins de redesconto, à propriedade do Banco Central do Brasil, desde que inscritos em termo de tradição 
eletrônico constante do Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, ou, ainda, no termo de 
tradição previsto no § 1º do art. 5º do Decreto nº 21.499, de 9 de junho de 1932, com a redação dada 
pelo art. 1º do Decreto nº 21.928, de 10 de outubro de 1932. 

§ 2º Entendem-se inscritos nos termos de tradição referidos no § 1º os títulos de crédito e direitos creditórios 
neles relacionados e descritos, observando-se os requisitos, os critérios e as formas estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

§ 3º A inscrição produzirá os mesmos efeitos jurídicos do endosso, somente se aperfeiçoando com o 
recebimento, pela instituição financeira proponente do redesconto, de mensagem de aceitação do Banco 
Central do Brasil, ou, não sendo eletrônico o termo de tradição, após a assinatura das partes. 

§ 4º Os títulos de crédito e documentos representativos de direitos creditórios, inscritos nos termos de 
tradição, poderão, a critério do Banco Central do Brasil, permanecer na posse direta da instituição 
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financeira beneficiária do redesconto, que os guardará e conservará em depósito, devendo proceder, como 
comissária del credere, à sua cobrança judicial ou extrajudicial.  

Art. 45-A. Para fins do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a Cédula de 
Crédito Bancário, o Certificado de Cédulas de Crédito Bancário e a Cédula de Crédito Imobiliário são títulos 
cambiais de responsabilidade de instituição financeira ou de entidade autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, desde que a instituição financeira ou a entidade: (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

I - seja titular dos direitos de crédito por eles representados; (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

II - preste garantia às obrigações por eles representadas; ou (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

III - realize, até a liquidação final dos títulos, o serviço de monitoramento dos fluxos de recursos entre 
credores e devedores e de eventuais inadimplementos. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020). 

CAPÍTULO V 
DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS 

Art. 46. Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de 
arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com 
prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade 
mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de 
poupança.  

§ 1º É vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados nos títulos e valores 
mobiliários, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido 
no caput. 

§ 2º Os títulos e valores mobiliários a que se refere o caput serão cancelados pelo emitente na hipótese de 
resgate antecipado em que o prazo a decorrer for inferior a trinta e seis meses. 

§ 3º Não se aplica o disposto no § 1º , no caso de quitação ou vencimento antecipados dos créditos 
imobiliários que lastreiem ou tenham originado a emissão dos títulos e valores mobiliários a que se refere 
o caput. 

Art. 47. São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, de forma direta ou indireta, resultem em 
efeitos equivalentes à redução do prazo mínimo de que trata o caput do art. 46.   

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional poderá disciplinar o disposto neste artigo. 

Art. 48. Fica vedada a celebração de contratos com cláusula de equivalência salarial ou de 
comprometimento de renda, bem como a inclusão de cláusulas desta espécie em contratos já firmados, 
mantidas, para os contratos firmados até a data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.223, de 4 de 
setembro de 2001, as disposições anteriormente vigentes. 
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Art. 49. No caso do não-pagamento tempestivo, pelo devedor, dos tributos e das taxas condominiais 
incidentes sobre o imóvel objeto do crédito imobiliário respectivo, bem como das parcelas mensais 
incontroversas de encargos estabelecidos no respectivo contrato e de quaisquer outros encargos que a lei 
imponha ao proprietário ou ao ocupante de imóvel, poderá o juiz, a requerimento do credor, determinar 
a cassação de medida liminar, de medida cautelar ou de antecipação dos efeitos da tutela que tenha 
interferido na eficácia de cláusulas do contrato de crédito imobiliário correspondente ou suspendido 
encargos dele decorrentes. 

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 
alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 
aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia. 

§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 

§ 2º A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante 
correspondente, no tempo e modo contratados. 

§ 3º Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que trata o § 2º deste artigo, 
com remuneração e atualização nas mesmas condições aplicadas ao contrato: 

I - na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou 

II - em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde que estes tenham pactuado nesse 
sentido. 

§ 4º O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2º em caso de relevante razão de direito e risco de 
dano irreparável ao autor, por decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas 
da ilegitimidade da cobrança no caso concreto. 

§ 5º É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob a alegação de compensação 
com valores pagos a maior, sem o depósito do valor integral desta. 

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser 
garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de 
alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda 
ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel. 

Art. 52. Uma vez protocolizados todos os documentos necessários à averbação ou ao registro dos atos e dos 
títulos a que se referem esta Lei e a Lei nº 9.514, de 1997, o oficial de Registro de Imóveis procederá ao 
registro ou à averbação, dentro do prazo de quinze dias. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Alterações da Lei de Incorporações  
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Art. 53. O Título II da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
Capítulo e artigos: 

"CAPÍTULO I-A. 

DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual 
o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela 
vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, 
destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes. 

§ 1º O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio 
geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas 
e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 

§ 2º O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. 

§ 3º Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real 
em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação 
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. 

§ 4º No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades 
imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de 
afetação, observado o disposto no § 6º . 

§ 5º As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo 
incorporador até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos 
termos da parte final do § 6º do art. 35. 

§ 6º Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou 
reembolso das despesas inerentes à incorporação. 

§ 7º O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das 
unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os valores 
efetivamente recebidos pela alienação. 

§ 8º Excluem-se do patrimônio de afetação: 

I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), 
considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de 
financiamento para a construção, se houver; e 
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II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de 
incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por 
administração (art. 58). 

§ 9º No caso de conjuntos de edificações de que trata o art. 8º , poderão ser constituídos patrimônios de 
afetação separados, tantos quantos forem os: 

I - subconjuntos de casas para as quais esteja prevista a mesma data de conclusão (art. 8º , alínea "a"); e 

II - edifícios de dois ou mais pavimentos (art. 8º , alínea "b"). 

§ 10. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o § 9º deverá estar declarada no 
memorial de incorporação. 

§ 11. Nas incorporações objeto de financiamento, a comercialização das unidades deverá contar com a 
anuência da instituição financiadora ou deverá ser a ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no 
contrato de financiamento. 

§ 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o 
credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a 
cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não 
implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do 
incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos 
deveres que lhes são imputáveis.  

Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no 
Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de 
direitos reais de aquisição sobre o terreno. 

Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos 
sobre o imóvel objeto da incorporação para garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do 
cumprimento de obrigação de construir o empreendimento. 

Art. 31-C. A Comissão de Representantes e a instituição financiadora da construção poderão nomear, às 
suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. 

§ 1º A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela 
qualidade da obra, pelo prazo de entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da 
responsabilidade do incorporador ou do construtor, seja legal ou a oriunda dos contratos de alienação das 
unidades imobiliárias, de construção e de outros contratos eventualmente vinculados à incorporação. 

§ 2º A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput deste artigo, obtiver 
acesso às informações comerciais, tributárias e de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio afetado 
responderá pela falta de zelo, dedicação e sigilo destas informações. 
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§ 3º A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer à 
Comissão de Representantes, a requerimento desta, não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo de 
que trata o § 2º deste artigo. 

Art. 31-D. Incumbe ao incorporador: 

I - promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação, 
inclusive mediante adoção de medidas judiciais; 

II - manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação; 

III - diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta Lei, 
cuidando de preservar os recursos necessários à conclusão da obra; 

IV - entregar à Comissão de Representantes, no mínimo a cada três meses, demonstrativo do estado da obra 
e de sua correspondência com o prazo pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio 
de afetação recebidos no período, firmados por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações 
sugeridas pelo incorporador e aprovadas pela Comissão de Representantes; 

V - manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta 
especificamente para tal fim; 

VI - entregar à Comissão de Representantes balancetes coincidentes com o trimestre civil, relativos a cada 
patrimônio de afetação; 

VII - assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C o livre acesso à obra, bem como aos livros, 
contratos, movimentação da conta de depósito exclusiva referida no inciso V deste artigo e quaisquer outros 
documentos relativos ao patrimônio de afetação; e 

VIII - manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária. 

Art. 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: 

I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos 
respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição 
financiadora do empreendimento; 

II - revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por 
eles pagas (art. 36), ou de outras hipóteses previstas em lei; e 

III - liquidação deliberada pela assembleia geral nos termos do art. 31-F, § 1º . 

Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os 
patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais 
bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. 
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§ 1º Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o 
condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um 
sexto dos titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará 
assembleia geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou 
elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em 
segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por 
instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do 
patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para construção, a convocação poderá 
ser feita pela instituição financiadora. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de paralisação das obras prevista no art. 43, inciso VI. 

§ 3º Na hipótese de que tratam os §§ 1º e 2º , a Comissão de Representantes ficará investida de mandato 
irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem 
obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da 
incorporação em decorrência de contratos preliminares. 

§ 4º O mandato a que se refere o § 3º será válido mesmo depois de concluída a obra.  

§ 5º O mandato outorgado à Comissão de Representantes confere poderes para transmitir domínio, direito, 
posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir os adquirentes na posse das 
unidades respectivas. 

§ 6º Os contratos definitivos serão celebrados mesmo com os adquirentes que tenham obrigações a cumprir 
perante o incorporador ou a instituição financiadora, desde que comprovadamente adimplentes, situação 
em que a outorga do contrato fica condicionada à constituição de garantia real sobre o imóvel, para 
assegurar o pagamento do débito remanescente. 

§ 7º Ainda na hipótese dos §§ 1º e 2º , a Comissão de Representantes ficará investida de mandato 
irrevogável para, em nome dos adquirentes, e em cumprimento da decisão da assembleia geral que deliberar 
pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar a alienação do terreno e das acessões, transmitindo 
posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsabilidade pela evicção, imitir os futuros adquirentes na 
posse do terreno e das acessões. 

§ 8º Na hipótese do § 7º , será firmado o respectivo contrato de venda, promessa de venda ou outra 
modalidade de contrato compatível com os direitos objeto da transmissão. 

§ 9º A Comissão de Representantes cumprirá o mandato nos termos e nos limites estabelecidos pela 
deliberação da assembleia geral e prestará contas aos adquirentes, entregando-lhes o produto líquido da 
alienação, no prazo de cinco dias da data em que tiver recebido o preço ou cada parcela do preço. 

§ 10. Os valores pertencentes aos adquirentes não localizados deverão ser depositados em Juízo pela 
Comissão de Representantes. 
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§ 11. Caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficarão automaticamente sub-rogados nos 
direitos, nas obrigações e nos encargos relativos à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de 
financiamento da obra, se houver. 

§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada adquirente responderá individualmente pelo saldo porventura 
existente entre as receitas do empreendimento e o custo da conclusão da incorporação na proporção dos 
coeficientes de construção atribuíveis às respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado 
em assembleia geral por dois terços dos votos dos adquirentes, observado o seguinte:  

I - os saldos dos preços das frações ideais e acessões integrantes da incorporação que não tenham sido pagos 
ao incorporador até a data da decretação da falência ou da insolvência civil passarão a ser pagos à Comissão 
de Representantes, permanecendo o somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do art. 
31-A, até o limite necessário à conclusão da incorporação; 

II - para cumprimento do seu encargo de administradora da incorporação, a Comissão de Representantes 
fica investida de mandato legal, em caráter irrevogável, para, em nome do incorporador ou do condomínio 
de construção, conforme o caso, receber as parcelas do saldo do preço e dar quitação, bem como promover 
as medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias a esse recebimento, praticando todos os atos relativos ao 
leilão de que trata o art. 63 ou os atos relativos à consolidação da propriedade e ao leilão de que tratam 
os arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, devendo realizar a garantia e aplicar na 
incorporação todo o produto do recebimento do saldo do preço e do leilão; 

III - consideram-se receitas do empreendimento os valores das parcelas a receber, vincendas e vencidas e 
ainda não pagas, de cada adquirente, correspondentes ao preço de aquisição das respectivas unidades ou 
do preço de custeio de construção, bem como os recursos disponíveis afetados; e 

IV - compreendem-se no custo de conclusão da incorporação todo o custeio da construção do edifício e a 
averbação da construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades, nos 
termos do art. 44. 

§ 13. Havendo saldo positivo entre as receitas da incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o 
valor correspondente a esse saldo deverá ser entregue à massa falida pela Comissão de Representantes.  

§ 14. Para assegurar as medidas necessárias ao prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimônio 
de afetação, a Comissão de Representantes, no prazo de sessenta dias, a contar da data de realização da 
assembleia geral de que trata o § 1º , promoverá, em leilão público, com observância dos critérios 
estabelecidos pelo art. 63, a venda das frações ideais e respectivas acessões que, até a data da decretação 
da falência ou insolvência não tiverem sido alienadas pelo incorporador. 

§ 15. Na hipótese de que trata o § 14, o arrematante ficará sub-rogado, na proporção atribuível à fração e 
acessões adquiridas, nos direitos e nas obrigações relativas ao empreendimento, inclusive nas obrigações de 
eventual financiamento, e, em se tratando da hipótese do art. 39 desta Lei, nas obrigações perante o 
proprietário do terreno. 
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§ 16. Dos documentos para anúncio da venda de que trata o § 14 e, bem assim, o inciso III do art. 43, 
constarão o valor das acessões não pagas pelo incorporador (art. 35, § 6º ) e o preço da fração ideal do 
terreno e das acessões (arts. 40 e 41). 

§ 17. No processo de venda de que trata o § 14, serão asseguradas, sucessivamente, em igualdade de 
condições com terceiros:  

I - ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, a 
preferência para aquisição das acessões vinculadas à fração objeto da venda, a ser exercida nas vinte e 
quatro horas seguintes à data designada para a venda; e 

II - ao condomínio, caso não exercida a preferência de que trata o inciso I, ou caso não haja licitantes, a 
preferência para aquisição da fração ideal e acessões, desde que deliberada em assembleia geral, pelo voto 
da maioria simples dos adquirentes presentes, e exercida no prazo de quarenta e oito horas a contar da data 
designada para a venda. 

§ 18. Realizada a venda prevista no § 14, incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos 
cinco dias que se seguirem ao recebimento do preço:  

I - pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao respectivo patrimônio de 
afetação, observada a ordem de preferência prevista na legislação, em especial o disposto no art. 186 do 
Código Tributário Nacional;  

II - reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham adiantado, com recursos próprios, para pagamento 
das obrigações referidas no inciso I; 

III - reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a construção, salvo se outra 
forma for convencionada entre as partes interessadas; 

IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das acessões de 
responsabilidade do incorporador (§ 6º do art. 35 e § 5º do art. 31-A), na proporção do valor obtido na venda; 

V - entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do 
incorporador, o valor apurado na venda, em proporção ao valor atribuído à fração ideal; e 

VI - entregar à massa falida o saldo que porventura remanescer. 

§ 19. O incorporador deve assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C, o acesso a todas as 
informações necessárias à verificação do montante das obrigações referidas no § 12, inciso I, do art. 31-F 
vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação. 

§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações relativas, de maneira direta ou 
indireta, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do 
incorporador, inclusive por equiparação, bem como as obrigações oriundas de outras atividades do 
incorporador não relacionadas diretamente com as incorporações objeto de afetação." (NR) 
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Art. 54. A Lei nº 4.591, de 1964, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 32.  

§ 2º Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades 
autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo 
direito a adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de 
insolvência posterior ao término da obra." (NR)  

"Art. 43.  

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível 
à maioria prosseguir na construção, a assembleia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do 
patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção 
dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as 
dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe 
couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos 
adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o 
incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, 
respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador." (NR) 

" Art. 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em assembleia geral uma Comissão de 
Representantes composta de três membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-
los perante o construtor ou, no caso do art. 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom 
andamento da incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação 
dos arts. 31-A a 31-F. 

§ 2º A assembleia geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da 
Comissão de Representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros 
quanto aos efeitos já produzidos." (NR) 

Alterações de Leis sobre Alienação Fiduciária 

Art. 55. A Seção XIV da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Seção XIV 

Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem 
como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização 
monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.  
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§ 1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato 
de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos 
bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor. 

§ 2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, 
ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º , I, do Código Penal. 

§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 
bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta 
do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao 
credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem 
objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da 
operação realizada. 

§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, 
também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. 

§ 5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 1.421, 1.425, 1.426, 
1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

§ 6º Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o disposto no art. 644 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002." (NR) 

Art. 56. O Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

" Art. 3º .   

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando 
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.  

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 
ônus.  

 "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º 
do Decreto-lei nº 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente no prazo de 5 dias após a 
execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem 
móvel objeto de alienação fiduciária". (AgInt no REsp 1747235 / RS, rel. min. Moura Ribeiro, j. 01/04/2019) 

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.  

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso 
entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 
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§ 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.  

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor 
fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do 
valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.   

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.  

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de 
qualquer procedimento posterior. " (NR) 

Art. 57. A Lei nº 9.514, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 5º  

§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil 
de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas 
para as entidades autorizadas a operar no SFI." (NR) 

"Art. 8º  

I - a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação 
do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado 
e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido;" (NR) 

"Art. 16  

§ 3º Os emolumentos devidos aos Cartórios de Registros de Imóveis para cancelamento do regime fiduciário 
e das garantias reais existentes serão cobrados como ato único." (NR) 

"Art. 22.  

Parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sendo também exigível o 
pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário." (NR) 

"Art. 26.  

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de 
Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da 
propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 
transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. 

§ 8º O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da 
dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27." (NR) 

"Art. 27.  
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§ 7º Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para 
desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada 
no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa 
condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua 
apresentação gráfica.   

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer 
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o 
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse." (NR) 

" Art. 37-A. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do 
imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 
24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus 
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel." (NR) 

" Art. 37-B. Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a 
contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano 
sem concordância por escrito do fiduciário." (NR)   

" Art. 38. Os contratos de compra e venda com financiamento e alienação fiduciária, de mútuo com 
alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de cessão de crédito com garantia real poderão ser 
celebrados por instrumento particular, a eles se atribuindo o caráter de escritura pública, para todos os fins 
de direito." (NR) 

Alterações no Código Civil 

Art. 58. A Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações: 

" Art. 819-A. (VETADO) " 

"Art. 1.331.  

§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras 
partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do 
condomínio." (NR) 

"Art. 1.336.  

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em 
contrário na convenção; 

§ 1º (VETADO)" (NR) 

" Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; 
a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade 
dos condôminos." (NR) 
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" Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à 
disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo 
que não for incompatível com a legislação especial." (NR) 

" Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, 
até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de 
hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, 
que então lhe competir." (NR) 

Alterações na Lei de Registros Públicos 

Art. 59. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 167.  

II -  

21) da cessão de crédito imobiliário." (NR) 

"Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será 
feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do 
procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio 
de procedimento judicial. 

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação 
jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. 

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: 

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; 

b) indicação ou atualização de confrontação; 

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; 

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas 
georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; 

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais 
constantes do registro; 

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; 

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos 
oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; 
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II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, 
ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente 
habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes. 

§ 1º Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação. 

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro 
de Imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se 
a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial 
de Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel 
ou do domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 3º A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de Imóveis, podendo ser 
dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o 
confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da 
diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 
2º , publicado por duas vezes em jornal local de grande circulação. 

§ 4º Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da 
notificação. 

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se houver impugnação 
fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver 
assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação. 

§ 6º Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o 
oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a 
controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o 
interessado para as vias ordinárias. 

§ 7º Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas 
parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão-somente os confinantes 
das áreas remanescentes. 

§ 8º As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento 
previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. 

§ 9º Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, 
alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido 
imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, 
quando urbano, a legislação urbanística. 

§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus 
eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será 
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representado por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes 
do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes. 

§ 11. Independe de retificação: 

I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais de Interesse Social, nos termos 
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes 
já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de vinte anos; 

II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º , e 225, § 3º , desta Lei. 

§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação em face dos 
confrontantes e localização na quadra. 

§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado 
a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova 
descrição. 

§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, 
responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente 
das sanções disciplinares e penais. 

§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária 
de interesse social a cargo da administração pública. 

Art. 214. 

§ 1º A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. 

§ 2º Da decisão tomada no caso do § 1º caberá apelação ou agravo conforme o caso. 

§ 3º Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação 
poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula 
do imóvel. 

§ 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização 
judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo 
prorrogado até a solução do bloqueio. 

§ 5º A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de 
usucapião do imóvel." (NR) 

Alteração na Lei do FGTS 

Art. 60. O caput do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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" Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica 
Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, exclusivamente 
segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em operações que preencham os seguintes 
requisitos:" (NR) 

Alterações na Lei de Locações 

Art. 61. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

" Art. 32.  

Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que 
trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da 
propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, 
devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais 
por sua apresentação gráfica." (NR) 

" Art. 39. (VETADO)" 

Alterações na Lei de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida 

Art. 62. (VETADO) 

Normas Complementares a esta Lei 

Art. 63. Nas operações envolvendo recursos do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro 
Imobiliário, relacionadas com a moradia, é vedado cobrar do mutuário a elaboração de instrumento 
contratual particular, ainda que com força de escritura pública. 

Art. 64. (VETADO) 

Art. 65. O Conselho Monetário Nacional e a Secretaria da Receita Federal, no âmbito das suas respectivas 
atribuições, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta Lei. 

Vigência 

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogações 

Art. 67. Ficam revogadas as Medidas Provisórias nºs 2.160-25, de 23 de agosto de 2001, 2.221, de 4 de 
setembro de 2001, e 2.223, de 4 de setembro de 2001, e os arts. 66 e 66-A da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 
1965. 

Brasília, 2 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
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LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005. 
* ATUALIZADO ATÉ 27/7/2020 

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece 
normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 
CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 
5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 
5º , 6º , 7º , 8º , 9º , 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências. 

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

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, 
a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 
pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico 
na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 
observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.  

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se atividade de pesquisa a realizada em laboratório, regime de 
contenção ou campo, como parte do processo de obtenção de OGM e seus derivados ou de avaliação da 
biossegurança de OGM e seus derivados, o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, 
a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação 
no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados. 

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se atividade de uso comercial de OGM e seus derivados a que não se 
enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, 
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da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da 
liberação e do descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais. 

Art. 2º As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com 
manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção 
industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis 
pela obediência aos preceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências 
ou efeitos advindos de seu descumprimento. 

§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidade os conduzidos em 
instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. 

§ 2º As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas em atuação autônoma 
e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas.   

§ 3º Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei deverão requerer autorização à Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, que se manifestará no prazo fixado em regulamento. 

§ 4º As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis 
pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e 
outras classes que venham a ser conhecidas; 

II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético que contém informações 
determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência; 

III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a 
modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, 
ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos 
de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural; 

IV – engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante; 

V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido 
modificado por qualquer técnica de engenharia genética; 

VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação ou 
que não contenha forma viável de OGM; 

VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas 
sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 
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VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único 
patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética; 

IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo; 

X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para 
utilização terapêutica; 

XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em 
células de qualquer tecido de um organismo. 

§ 1º Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a introdução direta, num 
organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN 
recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução 
poliplóide e qualquer outro processo natural.  

§ 2º Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida por 
meio de processos biológicos e que não contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante. 

Art. 4º Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio das seguintes técnicas, 
desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador: 

I – mutagênese; 

II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal; 

III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos 
tradicionais de cultivo; 

IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural. 

Art. 5º É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições: 

I – sejam embriões inviáveis; ou 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já 
congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da 
data de congelamento. 

§ 1º Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.  

§ 2º Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês 
de ética em pesquisa. 
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§ 3º É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o 
crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.  

 "LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS TERAPÊUTICOS E O 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A pesquisa científica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n° 
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, 
infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional. (...)A escolha feita 
pela Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", porém a mais firme 
disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um 
ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade mais que tudo "fraterna".  
(...)Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células-tronco 
embrionárias (inviáveis biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da vida e alento 
aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade (Ministro 
Celso de Mello). (...)O embrião referido na Lei de Biossegurança ( "in vitro" apenas) não é uma vida a caminho de outra 
vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais 
o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível." (ADI 3510, Relator(a): AYRES BRITTO, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2008, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00134 
RTJ VOL-00214-01 PP-00043) 

Art. 6º Fica proibido: 

I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento 
individual; 

II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, 
realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; 

III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano; 

IV – clonagem humana; 

V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas 
estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
e as constantes desta Lei e de sua regulamentação; 

VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a 
decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da 
CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar 
a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho 
Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de 
sua regulamentação; 

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas 
de restrição do uso. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer 
processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para 
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produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à 
ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. 

Art. 7º São obrigatórias: 

I – a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética 
e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da 
data do evento;  

II – a notificação imediata à CTNBio e às autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio 
ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminação de OGM e seus derivados;  

III – a adoção de meios necessários para plenamente informar à CTNBio, às autoridades da saúde pública, 
do meio ambiente, da defesa agropecuária, à coletividade e aos demais empregados da instituição ou 
empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados 
no caso de acidentes com OGM.  

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA – CNBS 

Art. 8º Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, vinculado à Presidência da República, 
órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e implementação da 
Política Nacional de Biossegurança – PNB.  

§ 1º Compete ao CNBS: 

I – fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com competências 
sobre a matéria; 

II – analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade socioeconômicas e 
do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus derivados; 

III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação da CTNBio e, quando 
julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no âmbito de suas competências, 
sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados; 

IV – (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade analisada, encaminhará sua 
manifestação aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei. 

§ 4º Sempre que o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, encaminhará sua manifestação à 
CTNBio para informação ao requerente. 
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Art. 9º O CNBS é composto pelos seguintes membros: 

I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; 

II – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 

III – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 

IV – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

V – Ministro de Estado da Justiça; 

VI – Ministro de Estado da Saúde; 

VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente; 

VIII – Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

IX – Ministro de Estado das Relações Exteriores; 

X – Ministro de Estado da Defesa; 

XI – Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

§ 1º O CNBS reunir-se-á sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, ou mediante provocação da maioria de seus membros. 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, representantes do setor 
público e de entidades da sociedade civil.  

§ 4º O CNBS contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República. 

§ 5º A reunião do CNBS poderá ser instalada com a presença de 6 (seis) de seus membros e as decisões serão 
tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta. 

CAPÍTULO III 
DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA – CTNBIO 

Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar 
de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal 
na formulação, atualização e implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem como no 
estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para 
atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu 
risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. 
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Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas 
áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a 
proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. 

Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida competência 
técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade 
profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente, 
sendo: 

I – 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício profissional, sendo: 

a) 3 (três) da área de saúde humana; 

b) 3 (três) da área animal; 

c) 3 (três) da área vegetal; 

d) 3 (três) da área de meio ambiente; 

II – um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos titulares: 

a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

c) Ministério da Saúde; 

d) Ministério do Meio Ambiente; 

e) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

g) Ministério da Defesa; 

h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; 

i) Ministério das Relações Exteriores; 

III – um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça; 

IV – um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde; 

V – um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; 

VI – um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
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VII – um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário; 

VIII – um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. 

§ 1º Os especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista tríplice, 
elaborada com a participação das sociedades científicas, conforme disposto em regulamento. 

§ 2º Os especialistas de que tratam os incisos III a VIII do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista 
tríplice, elaborada pelas organizações da sociedade civil, conforme disposto em regulamento. 

§ 3º Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos trabalhos na ausência do titular. 

§ 4º Os membros da CTNBio terão mandato de 2 (dois) anos, renovável por até mais 2 (dois) períodos 
consecutivos. 

§ 5º O presidente da CTNBio será designado, entre seus membros, pelo Ministro da Ciência e Tecnologia 
para um mandato de 2 (dois) anos, renovável por igual período. 

§ 6º Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância estrita dos conceitos ético-
profissionais, sendo vedado participar do julgamento de questões com as quais tenham algum 
envolvimento de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento.  

§ 7º A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a presença de 14 (catorze) de seus membros, incluído 
pelo menos um representante de cada uma das áreas referidas no inciso I do caput deste artigo. 

§ 8º (VETADO) 

§ 8º-A As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta de seus 
membros. (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 

§ 9º Órgãos e entidades integrantes da administração pública federal poderão solicitar participação nas 
reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. 

§ 10. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, representantes da 
comunidade científica e do setor público e entidades da sociedade civil, sem direito a voto.  

Art. 12. O funcionamento da CTNBio será definido pelo regulamento desta Lei. 

§ 1º A CTNBio contará com uma Secretaria-Executiva e cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia prestar-
lhe o apoio técnico e administrativo. 

§ 2º (VETADO ) 

Art. 13. A CTNBio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de saúde humana, na área animal, 
na área vegetal e na área ambiental, e poderá constituir subcomissões extraordinárias, para análise prévia 
dos temas a serem submetidos ao plenário da Comissão. 
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§ 1º Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarão das subcomissões setoriais e caberá a 
todos a distribuição dos processos para análise. 

§ 2º O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões setoriais e extraordinárias serão 
definidos no regimento interno da CTNBio. 

Art. 14. Compete à CTNBio: 

I – estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM; 

II – estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus derivados; 

III – estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM 
e seus derivados; 

IV – proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que 
envolvam OGM e seus derivados; 

V – estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança – CIBio, no 
âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico 
e à produção industrial que envolvam OGM ou seus derivados; 

VI – estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de funcionamento de laboratório, 
instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a OGM e seus derivados; 

VII – relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e seus derivados, em âmbito 
nacional e internacional; 

VIII – autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, nos 
termos da legislação em vigor; 

IX – autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa; 

X – prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da PNB de OGM e seus 
derivados; 

XI – emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o desenvolvimento de atividades com 
OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de 
registro e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei; 

XII – emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das 
atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau 
de risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; 
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XIII – definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos 
e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta Lei, 
bem como quanto aos seus derivados; 

XIV – classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios estabelecidos no regulamento 
desta Lei; 

XV – acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança de OGM e seus 
derivados; 

XVI – emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência; 

XVII – apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes 
e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de ADN/ARN 
recombinante; 

XVIII – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, 
no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; 

XIX – divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, 
dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de 
Informações em Biossegurança – SIB a sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões 
e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse comercial, 
apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio; 

XX – identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente 
causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana; 

XXI – reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso dos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes 
quanto à biossegurança do OGM ou derivado, na forma desta Lei e seu regulamento; 

XXII – propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança de OGM e seus 
derivados; 

XXIII – apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia. 

§ 1º Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio vincula 
os demais órgãos e entidades da administração. 

§ 2º Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos de registro e 
fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto aos 
aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio. 
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§ 3º Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de pesquisa, a 
CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, para o exercício 
de suas atribuições. 

§ 4º A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as medidas 
de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes 
regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições. 

§ 5º Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o derivado cujo OGM já tenha 
sido por ela aprovado.  

§ 6º As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produção agrícola, 
comercialização ou transporte de produto geneticamente modificado que tenham obtido a liberação para 
uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e constituição de CIBio, salvo decisão em 
contrário da CTNBio.   

Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da sociedade civil, na forma 
do regulamento. 

Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes 
interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse 
relacionado à matéria, na forma do regulamento.  

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO 

Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República entre outras atribuições, no campo de suas competências, 
observadas a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta Lei 
e na sua regulamentação: 

I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 

II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; 

III – emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial; 

IV – manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e 
projetos relacionados a OGM e seus derivados; 

V – tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; 

VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei; 
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VII – subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados. 

§ 1º Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocação ou recurso, caberá, em 
decorrência de análise específica e decisão pertinente: 

I – ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações e registros e fiscalizar 
produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, 
agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei; 

II – ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e 
atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins, 
de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei; 

III – ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e registros e fiscalizar 
produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de 
acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos 
em que a CTNBio deliberar, na forma desta Lei, que o OGM é potencialmente causador de significativa 
degradação do meio ambiente; 

IV – à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República emitir as autorizações e 
registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aqüicultura, de 
acordo com a legislação em vigor e segundo esta Lei e seu regulamento. 

§ 2º Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8º e do caput do art. 10 da Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM é potencialmente causador de 
significativa degradação do meio ambiente. 

§ 3º A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou 
efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento 
ambiental. 

§ 4º A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental referidos nesta Lei deverá 
ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 5º A contagem do prazo previsto no § 4º deste artigo será suspensa, por até 180 (cento e oitenta) dias, 
durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos necessários. 

§ 6º As autorizações e registros de que trata este artigo estarão vinculados à decisão técnica da CTNBio 
correspondente, sendo vedadas exigências técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela 
decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança.  

§ 7º Em caso de divergência quanto à decisão técnica da CTNBio sobre a liberação comercial de OGM e 
derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no âmbito de suas competências, poderão 
apresentar recurso ao CNBS, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da decisão 
técnica da CTNBio.  
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CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO INTERNA DE BIOSSEGURANÇA – CIBIO 

Art. 17. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com 
OGM e seus derivados deverá criar uma Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, além de indicar um 
técnico principal responsável para cada projeto específico.  

Art. 18. Compete à CIBio, no âmbito da instituição onde constituída: 

I – manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis de serem 
afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre os 
procedimentos em caso de acidentes; 

II – estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob 
sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela CTNBio na 
regulamentação desta Lei; 

III – encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação será estabelecida na regulamentação desta Lei, para 
efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente, quando couber; 

IV – manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que 
envolvam OGM ou seus derivados; 

V – notificar à CTNBio, aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, e às 
entidades de trabalhadores o resultado de avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, 
bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente biológico; 

VI – investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus 
derivados e notificar suas conclusões e providências à CTNBio. 

CAPÍTULO VI 
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM BIOSSEGURANÇA – SIB 

Art. 19. Fica criado, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sistema de Informações em 
Biossegurança – SIB, destinado à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, 
autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus 
derivados. 

§ 1º As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou 
produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança de OGM e seus derivados deverão ser divulgadas no 
SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 

§ 2º Os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, deverão alimentar o SIB 
com as informações relativas às atividades de que trata esta Lei, processadas no âmbito de sua competência. 
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CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA 

Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao meio 
ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, 
independentemente da existência de culpa.  

Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta Lei 
e demais disposições legais pertinentes. 

Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta 
Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de 
produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – apreensão de OGM e seus derivados; 

IV – suspensão da venda de OGM e seus derivados; 

V – embargo da atividade; 

VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

VII – suspensão de registro, licença ou autorização; 

VIII – cancelamento de registro, licença ou autorização; 

IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 

X – perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito; 

XI – intervenção no estabelecimento; 

XII – proibição de contratar com a administração pública, por período de até 5 (cinco) anos.  

Art. 22. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, definir 
critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração. 

§ 1º As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste artigo. 

§ 2º No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.  
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§ 3º No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente 
punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação 
imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável.  

Art. 23. As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização dos 
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, referidos no art. 16 desta Lei, de acordo com suas 
respectivas competências. 

§ 1º Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, que aplicarem a multa. 

§ 2º Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal poderão celebrar convênios com 
os Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização 
prevista nesta Lei e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas. 

§ 3º A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à CTNBio. 

§ 4º Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda Pública ou ao consumidor, a 
autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão competente para apuração das responsabilidades 
administrativa e penal. 

CAPÍTULO VIII 
DOS CRIMES E DAS PENAS 

Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta Lei: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 26. Realizar clonagem humana: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela 
CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º Agrava-se a pena: 
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I – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia; 

II – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente; 

III – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem; 

IV – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem 
autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de 
registro e fiscalização: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 30. Os OGM que tenham obtido decisão técnica da CTNBio favorável a sua liberação comercial até a 
entrada em vigor desta Lei poderão ser registrados e comercializados, salvo manifestação contrária do CNBS, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Lei. 

Art. 31. A CTNBio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, deverão 
rever suas deliberações de caráter normativo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de promover sua 
adequação às disposições desta Lei. 

Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em Biossegurança, comunicados e decisões 
técnicas já emitidos pela CTNBio, bem como, no que não contrariarem o disposto nesta Lei, os atos 
normativos emitidos ao amparo da Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995. 

Art. 33. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de sua publicação 
deverão adequar-se as suas disposições no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação do 
decreto que a regulamentar. 

Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisórios concedidos sob a égide 
da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003. 

Art. 35. Ficam autorizadas a produção e a comercialização de sementes de cultivares de soja geneticamente 
modificadas tolerantes a glifosato registradas no Registro Nacional de Cultivares - RNC do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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Art. 36. Fica autorizado o plantio de grãos de soja geneticamente modificada tolerante a glifosato, 
reservados pelos produtores rurais para uso próprio, na safra 2004/2005, sendo vedada a comercialização 
da produção como semente. (Vide Decreto nº 5.534, de 2005)   

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar a autorização de que trata o caput deste artigo. 

Art. 37. A descrição do Código 20 do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei 
nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ANEXO VIII 

Código Categoria Descrição Pp/gu 

........... ................ 
........................................................................................................

...... 
............. 

20 
Uso de 

Recursos 
Naturais 

Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e 
subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e 

flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração 
econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do 
patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos 

vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para 
melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução 

de espécies geneticamente modificadas previamente 
identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente; uso da diversidade 

biológica pela biotecnologia em atividades previamente 
identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente. 

Médio 

........... ................ 
........................................................................................................

....... 
............. 

Art. 38. (VETADO) 

Art. 39. Não se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e suas 
alterações, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de matéria-prima para a 
produção de agrotóxicos. 

Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido 
em seus rótulos, conforme regulamento.   

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 42. Revogam-se a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto 
de 2001, e os arts. 5º , 6º , 7º , 8º , 9º , 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003. 

Brasília, 24 de março de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
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LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014. 
* ATUALIZADO ATÉ 28/7/2020 

Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

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 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e 
determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 
relação à matéria. 

Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, 
bem como: 

I - o reconhecimento da escala mundial da rede; 

 “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico 
envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede 
mundial de computadores. A extração da potencial internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência 
próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 
12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil”. (RE 628624, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 
29/10/2015, DJe 06/04/2016) 

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; 

III - a pluralidade e a diversidade; 
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IV - a abertura e a colaboração; 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VI - a finalidade social da rede. 

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da 
Constituição Federal; 

II - proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas 
compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; 

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; 

VII - preservação da natureza participativa da rede; 

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais 
princípios estabelecidos nesta Lei. 

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico 
pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos 
públicos; 

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e 

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para 
uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio 
de diferentes redes; 

II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet; 

III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para 
permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais; 

IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP 
específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional 
responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País; 

V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela 
internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP; 

VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma 
conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de 
pacotes de dados; 

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal 
conectado à internet; e 

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso 
de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos 
previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do 
desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma 
da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização; 
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V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento 
sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem 
como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 
aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses 
previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus 
dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de 
internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que 
deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu 
requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de 
registros previstas nesta Lei; 

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações 
de internet; 

XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e 
mentais do usuário, nos termos da lei; e 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na 
internet. 

Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o 
pleno exercício do direito de acesso à internet. 

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais 
como aquelas que: 

I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou 

II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para 
solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. 
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CAPÍTULO III 
DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES DE INTERNET 

SEÇÃO I 
DA NEUTRALIDADE DE REDE 

Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma 
isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou 
aplicação. 

§ 1º A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas 
do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, para a fiel execução 
desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá 
decorrer de: 

I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e 

II - priorização de serviços de emergência. 

§ 2º Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1º , o responsável mencionado 
no caput deve: 

I - abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil; 

II - agir com proporcionalidade, transparência e isonomia; 

III - informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre 
as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da 
rede; e 

IV - oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas 
anticoncorrenciais. 

§ 3º Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou 
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado 
o disposto neste artigo. 

SEÇÃO II 
DA PROTEÇÃO AOS REGISTROS, AOS DADOS PESSOAIS E ÀS COMUNICAÇÕES 

PRIVADAS 

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que 
trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente 
envolvidas. 



 

 

 317 
357 

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados 
no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam 
contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na 
Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º . 

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º . 

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, 
filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal 
para a sua requisição. 

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela 
provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito 
de confidencialidade quanto a segredos empresariais. 

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados 
pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos 
um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação 
brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas 
e dos registros. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada 
no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo 
econômico possua estabelecimento no Brasil. 

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, 
informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, 
à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao 
sigilo de comunicações. 

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. 

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas 
previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada 
ou cumulativa: 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade 
entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; 
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III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou 

IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11. 

Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa 
de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. 

SUBSEÇÃO I 
DA GUARDA DE REGISTROS DE CONEXÃO 

Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever 
de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) 
ano, nos termos do regulamento. 

§ 1º A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. 

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os 
registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. 

§ 3º Na hipótese do § 2º , a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 
requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos 
no caput. 

§ 4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento 
previsto no § 2º , que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha 
sido protocolado no prazo previsto no § 3º . 

§ 5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá 
ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. 

§ 6º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza 
e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as 
circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

SUBSEÇÃO II 
DA GUARDA DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET NA PROVISÃO DE CONEXÃO 

Art. 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações 
de internet. 

SUBSEÇÃO III 
DA GUARDA DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET NA PROVISÃO DE APLICAÇÕES 

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa 
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos 
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. 
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§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão 
sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate 
de registros relativos a fatos específicos em período determinado. 

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a 
qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam 
guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 
13. 

§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá 
ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. 

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza 
e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as 
circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda: 

I - dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido 
previamente, respeitado o disposto no art. 7º ; ou 

II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento 
pelo seu titular. 

Art. 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, a opção por não guardar os registros de acesso a 
aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desses serviços por 
terceiros. 

SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DE CONTEÚDO GERADO POR 

TERCEIROS 

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros. 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações 
de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado 
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.  

 "Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos 
arts. 5º, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de 
fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor 
de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da 
Internet (Lei nº 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo 



 

 

 320 
357 

apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida". (RE 1037396 RG, 
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/03/2018, DJe 04/04/2018) 

 "É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de aplicação, a guarda e apresentação dos dados relacionados à 
porta lógica de origem associadas aos endereços IPs". (REsp 1.777.769-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 
unanimidade, j. 05/11/2019, DJe 08/11/2019) 

 "O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo 
infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a 
indicação do localizador URL". (REsp 1694405/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/06/2018, DJe 29/06/2018) 

 "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. 
CULPA. REDUÇÃO DO VALOR. REVISÃO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que (a) para fatos 
anteriores à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem 
sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável e, (b) após a entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, 
o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do 
conteúdo da internet. 3. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para excluir a culpa do 
provedor de internet pelos danos ocasionados à parte recorrida, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, 
providência vedada no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ". (AgInt no REsp 1591179/CE, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/08/2019, DJe 14/08/2019) 

 "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FACEBOOK. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO 
REPUTADO OFENSIVO. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. 
NECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal reside na definição do termo inicial da responsabilidade solidária da recorrente 
- uma provedora de aplicações de internet - por conteúdos gerados por terceiros que utilizam suas aplicações. 3. A 
verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado 
pelos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 
do CDC, a aplicação que não exerce esse controle. 4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo 
inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de vídeos, de 
modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. Sobre os 
provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se 
responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, não 
tomar providências para a sua remoção. Precedentes. 6. Diante da ausência de disposição legislativa específica, este STJ 
havia firme jurisprudência segundo a qual o provedor de aplicação passava a ser solidariamente responsável a partir do 
momento em que fosse de qualquer forma notificado pelo ofendido. 7. Com o advento da Lei 12.965/2014, o termo inicial 
da responsabilidade do provedor de aplicação foi postergado no tempo, iniciando-se tão somente após a notificação 
judicial do provedor de aplicação". (REsp 1642997/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/09/2017) 

 "O provedor de busca cientificado pelo consumidor sobre vínculo virtual equivocado entre o argumento de pesquisa 
(nome de consumidor) e o resultado de busca (sítio eletrônico) é obrigado a desfazer a referida indexação, ainda que 
esta não tenha nenhum potencial ofensivo". (REsp 1.582.981-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/5/2016, DJe 
19/5/2016) 

 "Não há dano moral quando o provedor de busca, mesmo após cientificado pelo consumidor, exibe associação indevida 
entre o argumento de pesquisa (o nome desse consumidor) e o resultado de busca (o sítio eletrônico cujo conteúdo 
nocivo ao consumidor já tenha sido corrigido pelo responsável da página eletrônica)". (REsp 1.582.981-RJ, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, j. 10/5/2016, DJe 19/5/2016) 

 "A sociedade empresária gestora de portal de notícias que disponibilize campo destinado a comentários de internautas 
terá responsabilidade solidária por comentários, postados nesse campo, que, mesmo relacionados à matéria jornalística 
veiculada, sejam ofensivos a terceiro e que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do marco civil da internet (Lei 
12.965/2014)". (REsp 1.352.053-AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/3/2015, DJe 30/3/2015) 

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e 
específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. 
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§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende 
de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no 
art. 5º da Constituição Federal. 

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na 
internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a 
indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas 
perante os juizados especiais. 

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da 
coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de 
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que 
se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações 
relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa 
em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. 

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o 
provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com 
fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu 
fundamento à indisponibilização. 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 
responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização 
de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos 
sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu 
representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, 
a indisponibilização desse conteúdo.  

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que 
permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a 
verificação da legitimidade para apresentação do pedido. 

 "Na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é 
irrelevante para a configuração dos danos morais". (REsp 1.735.712-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 
unanimidade, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020) 

SEÇÃO IV 
DA REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS 

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial 
cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda 
o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 
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Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de 
inadmissibilidade: 

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; 

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução 
probatória; e 

III - período ao qual se referem os registros. 

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à 
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo 
de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. 

CAPÍTULO IV 
DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO 

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
no desenvolvimento da internet no Brasil: 

I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e 
democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade 
acadêmica; 

II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor 
da internet no Brasil; 

III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, 
entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a 
celeridade de procedimentos; 

IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes 
âmbitos federativos e diversos setores da sociedade; 

V - adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres; 

VI - publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e estruturada; 

VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, 
gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão 
das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa; 

VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet; 

IX - promoção da cultura e da cidadania; e 
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X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e 
por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar: 

I - compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e 
aplicativos para seu acesso; 

II - acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, 
perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e 
restrições administrativas e legais; 

III - compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações; 

IV - facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e 

V - fortalecimento da participação social nas políticas públicas. 

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis 
de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e 
responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 
desenvolvimento tecnológico. 

Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta 
social devem: 

I - promover a inclusão digital; 

II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias 
da informação e comunicação e no seu uso; e 

III - fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. 

Art. 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, 
planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal 
para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, 
desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de 
internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de 
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computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de 
crianças e adolescentes. 

Art. 30. A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida em juízo, individual 
ou coletivamente, na forma da lei. 

Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do art. 19, a responsabilidade do provedor 
de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de 
infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente 
aplicável na data da entrada em vigor desta Lei. 

Art. 32. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial. 

Brasília, 23 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 

Miriam Belchior 
Paulo Bernardo Silva 

Clélio Campolina Diniz 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.4.2014 

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 
* ATUALIZADO ATÉ 24/6/2020 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

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 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 "O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público deve ser realizado para atender à sua finalidade pública, na 
persecução do interesse público, com o escopo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do 
serviço público e concretizar políticas públicas. Logo, verificado que tal propósito foi alcançado ou exaurido, deixando os 
dados de ser necessários ou pertinentes segundo a causa justificadora, torna-se imprescindível promover o término 

desse tratamento, mormente se o acesso a eles for de caráter público.” (TSE – PA: 06004485120196000000 Brasília – 
DF, Relator: Min. Og Fernandes, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, 
Tomo 154, Data 04/08/2020) 
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Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania 
pelas pessoas naturais. 

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde 
estejam localizados os dados, desde que: 

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o 
tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Redação dada pela Lei nº 13.853, 
de 2019)  Vigência 

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. 

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no 
momento da coleta. 

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV do caput do 
art. 4º desta Lei. 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; 

II - realizado para fins exclusivamente: 

a) jornalístico e artísticos; ou 

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; 
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III - realizado para fins exclusivos de: 

a) segurança pública; 

b) defesa nacional; 

c) segurança do Estado; ou 

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou 

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado 
de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com 
outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de 
dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei. 

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá 
prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados 
o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei. 

§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por pessoa de direito 
privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de 
informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo. 

§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no 
inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados 
pessoais. 

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III 
do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital 
integralmente constituído pelo poder público. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento; 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em 
suporte eletrônico ou físico; 

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 
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VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais; 

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador; 

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre 
o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); (Redação dada 
pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração; 

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por 
meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo; 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado 
pessoal ou do banco de dados; 

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 
independentemente do procedimento empregado; 

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou 
organismo internacional do qual o país seja membro; 

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados 
pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no 
cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com 
autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, 
ou entre entes privados; 

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a 
descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos 
direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; 

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, 
que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada 
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de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 
2019)  Vigência 

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento desta Lei em todo o território nacional.  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o 
contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com 
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do 
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, 
de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; 

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a 
realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 
industrial; 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou difusão; 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados 
pessoais; 

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 
abusivos; 

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e 
capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, 
inclusive, da eficácia dessas medidas. 
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CAPÍTULO II 
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

SEÇÃO I 
DOS REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução 
de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou 
instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização 
dos dados pessoais; 

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a 
contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos 
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços 
de saúde ou autoridade sanitária;  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso 
de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; 
ou 

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 

§ 1º (Revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 2º (Revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o 
interesse público que justificaram sua disponibilização. 

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados 
manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei. 
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§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar 
comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento 
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta 
Lei. 

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das 
demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos 
direitos do titular. 

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser 
realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo 
tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos 
nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por 
outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. 

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais 
cláusulas contratuais. 

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o 
disposto nesta Lei. 

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. 

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o 
tratamento de dados pessoais serão nulas. 

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, 
por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 
anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI 
do caput do art. 18 desta Lei. 

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei, o controlador 
deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos 
casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. 

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que 
deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características 
previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: 

I - finalidade específica do tratamento; 

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

III - identificação do controlador; 
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IV - informações de contato do controlador; 

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade; 

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e 

VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei. 

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações 
fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas 
previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. 

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o 
tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá 
informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o 
consentimento, caso discorde das alterações. 

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço 
ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos 
quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei. 

Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais 
para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: 

I - apoio e promoção de atividades do controlador; e 

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o 
beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos 
desta Lei. 

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais 
estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. 

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado 
em seu legítimo interesse. 

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 
quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e 
industrial. 

SEÇÃO II 
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
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I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades 
específicas; 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas 
públicas previstas em leis ou regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 
pessoais sensíveis; 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este 
último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde 
ou autoridade sanitária; ou  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação 
de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no 
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados 
pessoais. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais 
sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. 

§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo pelos órgãos 
e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 
I do caput do art. 23 desta Lei. 

§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo 
de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da 
autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. 

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis 
referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação 
de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º 
deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares 
de dados, e para permitir:  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 
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II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata 
este parágrafo.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para 
a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão 
de beneficiários. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando 
o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios 
próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. 

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e 
tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a 
utilização exclusiva de meios próprios. 

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados 
para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. 

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização 
e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de 
dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de 
realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de 
segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou 
pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e 
pesquisas. 

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste 
artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. 

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, 
não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. 

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade 
nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. 

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a 
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional 
mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. 

SEÇÃO III 
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES 

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor 
interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. 
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§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em 
destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. 

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a 
informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício 
dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei. 

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste 
artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única 
vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro 
sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo 
em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das 
estritamente necessárias à atividade. 

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se 
refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. 

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira 
simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais 
e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a 
informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. 

SEÇÃO IV 
DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS 

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou 
pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; 

II - fim do período de tratamento; 

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme 
disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou 

IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei. 

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites 
técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades: 

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 
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III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta 
Lei; ou 

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS DO TITULAR 

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos 
fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei. 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por 
ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto nesta Lei; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; 
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas 
no art. 16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado 
de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. 

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador 
perante a autoridade nacional. 

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de 
consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de 
representante legalmente constituído, a agente de tratamento. 
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§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o 
controlador enviará ao titular resposta em que poderá: 

I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou 

II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. 

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos 
termos previstos em regulamento. 

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha 
realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, 
para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja 
comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional.  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 
2019)  Vigência 

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que 
já tenham sido anonimizados pelo controlador. 

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de 
defesa do consumidor. 

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante 
requisição do titular: 

I - em formato simplificado, imediatamente; ou 

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os 
critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no 
prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular. 

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. 

§ 2º As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular: 

I - por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou 

II - sob forma impressa. 

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar 
cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos 
de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive 
em outras operações de tratamento. 

§ 4º A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos I e II 
do caput deste artigo para os setores específicos. 
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Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas 
a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. 
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos 
critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e 
industrial. 

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância 
de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de 
aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. 

§ 3º (VETADO).  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados 
em seu prejuízo. 

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual 
ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela 
individual e coletiva. 

CAPÍTULO IV 
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO 

SEÇÃO I 
DAS REGRAS 

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo 
único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser 
realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo 
de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que: 

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de 
dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os 
procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, 
preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

II - (VETADO); e 

III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos 
termos do art. 39 desta Lei; e  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. 
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§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as 
autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) . 

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o 
disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro 
de 1997 (Lei do Habeas Data) , da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo 
Administrativo) , e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) . 

§ 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão 
o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei. 

§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a 
administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. 

Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, 
sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal , terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas 
jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem 
operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento 
dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo. 

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, 
com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade 
pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. 

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas 
de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os 
princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei. 

§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de 
dados a que tenha acesso, exceto: 

I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para 
esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei 
de Acesso à Informação) ; 

II - (VETADO); 

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei. 

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou 
instrumentos congêneres; ou (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 
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V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e 
irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que 
vedado o tratamento para outras finalidades. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade 
nacional. 

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a 
pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, 
exceto: 

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei; 

II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I 
do caput do art. 23 desta Lei; ou 

III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei. 

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de 
regulamentação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 

Art. 28. (VETADO). 

Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder 
público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito 
e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico 
complementar para garantir o cumprimento desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de 
comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. 

SEÇÃO II 
DA RESPONSABILIDADE 

Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos 
públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. 

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de 
impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos 
de dados pessoais pelo Poder Público. 

CAPÍTULO V 
DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: 
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I - para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais 
adequado ao previsto nesta Lei; 

II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do 
titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de: 

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; 

b) cláusulas-padrão contratuais; 

c) normas corporativas globais; 

d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos; 

III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de 
inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; 

IV - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou 
de terceiro; 

V - quando a autoridade nacional autorizar a transferência; 

VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional; 

VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço 
público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; 

VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, 
com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras 
finalidades; ou 

IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei. 

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , no 
âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à 
autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo 
internacional. 

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no 
inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração: 

I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional; 

II - a natureza dos dados; 
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III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta 
Lei; 

IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; 

V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados 
pessoais; e 

VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência. 

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas 
contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, 
certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela 
autoridade nacional. 

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as 
condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios 
desta Lei. 

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à 
aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas 
diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. 

§ 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto 
no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. 

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso 
em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados. 

§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular 
referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e 
organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei. 

Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de 
proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à 
autoridade nacional. 

CAPÍTULO VI 
DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

SEÇÃO I 
DO CONTROLADOR E DO OPERADOR 

Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais 
que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. 
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Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de 
dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. 

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a 
descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança 
das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de 
mitigação de risco adotados. 

Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que 
verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. 

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, 
livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista 
especialmente a necessidade e a transparência. 

SEÇÃO II 
DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. 

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de 
forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. 

§ 2º As atividades do encarregado consistem em: 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; 

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais; e 

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 
complementares. 

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições 
do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o 
porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. 

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  Vigência 
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SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE E DO RESSARCIMENTO DE DANOS 

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados 
pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de 
proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. 

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as 
obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do 
controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos 
no art. 43 desta Lei; 

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao 
titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu 
juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a 
produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. 

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos 
do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação 
pertinente. 

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida 
de sua participação no evento danoso. 

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: 

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído; 

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação 
à legislação de proteção de dados; ou 

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. 

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando 
não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre 
as quais: 

I - o modo pelo qual é realizado; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. 
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Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou 
o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao 
dano. 

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem 
sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. 

CAPÍTULO VII 
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS 

SEÇÃO I 
DA SEGURANÇA E DO SIGILO DE DADOS 

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto 
no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do 
tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como 
os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei. 

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do 
produto ou do serviço até a sua execução. 

Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do 
tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados 
pessoais, mesmo após o seu término. 

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 

§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá 
mencionar, no mínimo: 

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 

II - as informações sobre os titulares envolvidos; 

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os 
segredos comercial e industrial; 

IV - os riscos relacionados ao incidente; 

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e 
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VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. 

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda 
dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como: 

I - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e 

II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. 

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas 
técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos 
de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. 

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a 
atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais 
previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares. 

SEÇÃO II 
DAS BOAS PRÁTICAS E DA GOVERNANÇA 

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados 
pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de 
governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, 
incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 
específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de 
supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. 

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação 
ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e 
dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular. 

§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o controlador, 
observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados 
e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá: 

I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo: 

a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem 
o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais; 

b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do 
modo como se realizou sua coleta; 

c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados 
tratados; 
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d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de 
impactos e riscos à privacidade; 

e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e 
que assegure mecanismos de participação do titular; 

f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão 
internos e externos; 

g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e 

h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e 
avaliações periódicas; 

II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em 
especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento 
de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta 
Lei. 

§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e 
poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. 

Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos 
titulares dos seus dados pessoais. 

CAPÍTULO VIII 
DA FISCALIZAÇÃO 

SEÇÃO I 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta 
Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:  (Vigência) 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo 
ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; 

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; 

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; 
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VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

VII - (VETADO); 

VIII - (VETADO); 

IX - (VETADO). 

X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo 
de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 
controlador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo 
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. (Incluído pela 
Lei nº 13.853, de 2019)  

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla 
defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e 
considerados os seguintes parâmetros e critérios: 

I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; 

II - a boa-fé do infrator; 

III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

IV - a condição econômica do infrator; 

V - a reincidência; 

VI - o grau do dano; 

VII - a cooperação do infrator; 

VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o 
dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do 
§ 2º do art. 48 desta Lei; 

IX - a adoção de política de boas práticas e governança; 

X - a pronta adoção de medidas corretivas; e 

XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. 
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§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas 
na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 13.853, 
de 2019) 

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e 
aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.  (Promulgação partes vetadas)  

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá 
considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 
faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, 
ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e 
idônea. 

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será 
destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  

§ 6º As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo serão aplicadas:  (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

I - somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e 
VI do caput deste artigo para o mesmo caso concreto; e  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, 
ouvidos esses órgãos.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei 
poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador 
estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)  

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a 
infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do 
valor-base das sanções de multa.  (Vigência) 

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência 
dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do 
valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, 
demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei. 

§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as 
condições para a adoção de multa simples ou diária. 

Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta 
e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional.  (Vigência) 
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Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação 
imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser 
aplicada pelo seu descumprimento. 

CAPÍTULO IX 
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO 

NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE 

SEÇÃO I 
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) 

Art. 55. (VETADO). 

Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão 
da administração pública federal, integrante da Presidência da República.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 
2019) 

§ 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade 
da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à 
Presidência da República.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) 
anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 3º O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à 
expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes 
orçamentárias.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-C. A ANPD é composta de:  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 
2019) 

III - Corregedoria; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IV - Ouvidoria; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

V - órgão de assessoramento jurídico próprio; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 
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Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente. 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele 
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da 
Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
no mínimo, de nível 5. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, 
nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão 
nomeados.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 
2019) 

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 
(quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação.  (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo 
remanescente será completado pelo sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, 
condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo 
disciplinar.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial 
constituída por servidores públicos federais estáveis. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, somente quando assim 
recomendado pela comissão especial de que trata o § 1º deste artigo, e proferir o julgamento. (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da 
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade 
administrativa. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. (Incluído pela Lei 
nº 13.853, de 2019) 

§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e 
administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. (Incluído pela 
Lei nº 13.853, de 2019) 
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§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal.  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo 
Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-J. Compete à ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e 
do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do 
art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;  (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, 
mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de 
reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados 
pessoais e das medidas de segurança; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais 
e privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos 
titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades 
e o porte dos responsáveis; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de 
natureza internacional ou transnacional; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os 
segredos comercial e industrial; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento 
de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do 
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tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o 
cumprimento desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XII - elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como 
sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar 
alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei; (Incluído pela 
Lei nº 13.853, de 2019) 

XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas 
sobre suas atividades e planejamento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII 
do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas;  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata 
o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de 
dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; (Incluído pela Lei nº 13.853, 
de 2019) 

XVII - celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar 
irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de 
acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 
2019) 

XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos 
prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de 
caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-
se a esta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e 
adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso); (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas 
competências e os casos omissos; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XXII - comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e 
entidades da administração pública federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 
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XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores 
específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e (Incluído pela Lei nº 13.853, 
de 2019) 

XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de 
reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento 
privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, 
assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição 
Federal e nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência 
públicas, bem como de análises de impacto regulatório. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade 
econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, 
com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado 
funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na 
forma desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com 
órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade 
econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD.  
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar 
pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei.  (Incluído pela Lei 
nº 13.853, de 2019) 

§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão ser analisadas 
de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma 
padronizada. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências 
prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras 
entidades ou órgãos da administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências 
sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de 
interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 
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I - as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as 
transferências e os repasses que lhe forem conferidos;  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade; (Incluído pela Lei 
nº 13.853, de 2019) 

IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou 
empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação 
pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 56. (VETADO). 

Art. 5 7. (VETADO). 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE 

Art. 58. (VETADO). 

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte 
e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal;  (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - 1 (um) do Senado Federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

III - 1 (um) da Câmara dos Deputados; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais; (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 
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VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo; 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados 
pessoais; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e seus suplentes serão 
indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) 

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e seus suplentes: 
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

I - serão indicados na forma de regulamento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

III - terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada 
prestação de serviço público relevante, não remunerada. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade: (Incluído pela Lei 
nº 13.853, de 2019) 

I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção 
de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da 
privacidade; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

V - disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. (Incluído 
pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Art. 59. (VETADO). 
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CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) , passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 7º  

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu 
requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de 
registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;” (NR) 

“Art. 16.  

II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo 
seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.” (NR) 

Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, 
independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou 
representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado 
no Brasil. 

Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados 
pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 . 

Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados 
constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de 
tratamento e a natureza dos dados. 

Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico 
pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) 

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-
K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) 

II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 959, de 2020) 

Brasília , 14 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 

MICHEL TEMER 



 

 

 357 
357 

Torquato Jardim 

Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Eduardo Refinetti Guardia 

Esteves Pedro Colnago Junior 

Gilberto Magalhães Occhi 

Gilberto Kassab 

Wagner de Campos Rosário 

Gustavo do Vale Rocha 

Ilan Goldfajn 

Raul Jungmann 

Eliseu Padilha 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.8.2018, e republicado parcialmente em 15.8.2018 - Edição 
extra 

 

 

 


	Página em branco

