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Curso/Disciplina: Direito Agrário 

Aula: Direito Agrário – Aquisição de Terras Rurais por Estrangeiros - 19 

Professor(a): Luiz Jungstedt 

Monitor(a): Bruna Paixão 

 

Aula nº. 19 
 

 

AQUISIÇÃO DE TERRAS RURAIS POR ESTRANGEIROS 

 

ART. 190, CF – REGULAMENTAÇÃO DE AQUISIÇÃO TERRAS POR ESTRANGEIROS 

 

 

 

MEI: modulo de exploração indefinida 

 

LEI 5709/71 regulamenta a aquisição de terras rurais por estrangeiros 

 

Há casos em que será necessária autorização do congresso nacional. 

 

No governo FHC foi emitido parecer que não haveria problemas em terras rurais serem adquiridas por pessoas 

jurídicas estrangeiras com empresas no brasil. 

 

No Governo LULA emitiu-se novo parecer contendo restrições a aquisição das terras. 

 

No Governo Temer ventilou-se novo parecer, mas esse não foi feito em virtude de outras preocupações 

existentes. 



 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a2

 

 

A lei quando trata de estrangeiro ou pessoa jurídica estrangeira refere-se aos domiciliados no brasil e a pessoa 

jurídica autorizada a funcionar no país. 

 

A lei não determina limites de terra rurais para ser adquiridas por pessoa jurídica, mas quantifica as que a 

pessoa física pode adquirir. 

 

 

DECRETO 74965/74 QUE REGULAMENTA A LEI 5709/71 

 

 

O decreto prevê que os estados poderão determinar o que seja MEI (modulo de exploração indefinida) 

 

Art. 4º Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) fixar, para cada 

região, o módulo de exploração indefinida, podendo modificá-lo sempre que houver alteração das 

condições econômicas e sociais da região. 

 

REGIÃO ESTA PARA ESTADOS – cada estado de acordo com a sua produção agrícola juntamente com o INCRA 

determina o tamanho do MEI. 

 

MODULO FISCAL É DETERMINADO POR MUNICIPIO 

 

MODULO RURAL É DETERMINADO POR REGIÃO 

 

MODULO DE EXPLORAÇÃO INDEFINIDA É DETERMINADO POR REGIÃO. 

 

O INCRA através da instrução especial 50/97 determinou a dimensão que o MEI terá por cada região. 

 

A referência para quantidade de terras rurais a ser adquiridas por pessoa jurídica só adveio com a lei 8629/93 

(lei que regulamenta a reforma agrária). 

 

Art. 23 da lei 8629/93 traz a quantidade de MEI que a pessoa jurídica pode adquirir – 100 MEI. 

 

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. 
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A pessoa física quando for adquirir terra rural até 50 MEI não precisa de autorização do congresso nacional, 

passado desse limite faz-se necessário a autorização. 

 

No tocante a pessoa jurídica ao adquirir terra rural até 100 MEI não precisa da autorização do congresso 

nacional, sendo necessária se ultrapassar o referido limite. 

 

 

 

 

 

 

LIMITES E PREOCUPAÇÕES – LEI 5709 

 

O ART. 4º prevê a necessidade de determinação de aquisição mínima de terras rurais por Brasileiros, que será 

no percentual mínimo de 30% (trinta por cento). 

 

Art. 4º - Nos loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de colonização, a aquisição e 

ocupação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da área total serão feitas obrigatoriamente por 

brasileiros. 

 

AS áreas adquiridas por estrangeiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, não pode ser superior a 1/4 do 

município onde se situem, devendo ser comprovada por certidão do registro de imóveis. e, dentro desse 

percentual (1/4) não podem ser proprietários de mais de 40% (quarenta por cento), em cada município, 

pessoas da mesma nacionalidade.  

 

Art. 12 - A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá 

ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada por certidão do 

Registro de Imóveis, com base no livro auxiliar de que trata o art. 10. 

§ 1º - As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada Município, de 

mais de 40% (quarenta por cento) do limite fixado neste artigo. 

§ 2º - Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais: 

I - inferiores a 3 (três) módulos; 

II - que tiverem sido objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de 

promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento particular devidamente 
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protocolado no Registro competente, e que tiverem sido cadastradas no INCRA em nome do 

promitente comprador, antes de 10 de março de 1969; 

III - quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira sob o regime de 

comunhão de bens. 

§ 3º - O Presidente da República poderá, mediante decreto, autorizar a aquisição além dos limites 

fixados neste artigo, quando se tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgados prioritários em 

face dos planos de desenvolvimento do País. 

 

A União não poderá fazer doações a estrangeiros de terras rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Art. 14 - Salvo nos casos previstos em legislação de núcleos coloniais, onde se estabeleçam em lotes 

rurais, como agricultores, estrangeiros imigrantes, é vedada, a qualquer título, a doação de terras 

da União ou dos Estados a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas. 

 

A aquisição de terras rurais por estrangeiros que não preencham os requisitos previstos na lei será nulo de 

pleno direito. 

 

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O 

tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos 

danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação 

ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. 

 

O ART. 10 informa a necessidade de existência de livro especial para o registro das aquisições de terra rurais 

por estrangeiros. 

 

Art. 10 - Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro especial, em livro auxiliar, das 

aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, no qual deverá constar: 

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos de 

constituição, se pessoas jurídicas; 

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

III - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso. 
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Trimestralmente os cartórios remeterão as corregedorias de justiça dos estados relatórios contendo as 

informações sobre as aquisições de terras rurais por estrangeiros, sob pena de perda do cargo, a caso não 

remetam. 

 

Art. 11 - Trimestralmente, os Cartórios de Registros de Imóveis remeterão, sob pena de perda do 

cargo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estiverem subordinados e ao Ministério da 

Agricultura, relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem os 

dados enumerados no artigo anterior. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, a 

relação mencionada neste artigo deverá ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional. 

 

O tabelião que lavrar a escritura pública da aquisição da terra em desacordo com a lei comete o crime de 

prevaricação ou falsidade ideológica, sem prejuízo de arcar com os danos que causar aos contratantes. O 

alienante é obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. 

 

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é nula de pleno direito. O 

tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente 

pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por 

prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço 

do imóvel. 

 

QUESTÃO RECORRENTE: 

 

O Português teria o mesmo tratamento que o brasileiro na aquisição das terras rurais, não lhes sendo aplicada 

a lei, em face ao tratado da amizade? 

 

 

 

O Português equiparado ao brasileiro difere da naturalização. No caso de naturalização ele seria brasileiro e 

não teria qualquer restrição a aquisição da terra rural. 
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O tratado da igualdade exige reciprocidade de direitos ao brasileiro no território Português, além de ser 

necessário processo administrativo no ministério da justiça. Não ocorre de forma automática. 

 

Para que seja realizada a equiparação é necessário a instauração de processo administrativo objetivando a 

concessão da reciprocidade. O mesmo se aplicando caso o brasileiro decida residir em Portugal e requerer a 

equiparação. 

 

O TRATADO DA IGUALDADE BRASIL/PORTUGAL FOI REAFIRMADO EM 22 DE ABRIL DE 2000. 

 

 

Com a reafirmação o tratado da igualdade foi reduzido a uma carta com o escopo da igualdade. 

 

A comunidade europeia está dificultando a concessão da reciprocidade, apenas concedendo quando é 

concedida no brasil, e na mesma proporção. 

 

 

Após a emissão do certificado de igualdade de direitos civis o brasileiro poderá exercer alguns direitos, dentre 

eles comprar imóvel rural, prestar concurso público, não ser extraditado, interpor ação popular; terá ainda 

algumas limitações estabelecidas pela constituição, quanto a cargos políticos. 
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ESTRANGEIRO, PESSOA FISICA OU JURÍDICA, USAR PESSOA JURIDICA BRASILEIRA COMO TESTA DE FERRO 

PARA ADQUIRIR TERRAS RURAIS ACIMA DOS LIMITES DETERMINADOS. É PERMITIDO? 

 

A questão toda está no art. 1º, DA LEI 5709/71, que equipara a empresa brasileira a pessoa jurídica estrangeira 

para os limites definidos na LEI. 

 

O atual parecer da AGU entende pela recepção desse dispositivo pela Constituição Federal.  

 

O parecer da AGU emitido no governo FHC entendia que o dispositivo não teria sido recepcionado pela 

Constituição Federal. 

 

Com a revogação DO ART. 171, CF/88 ficou a dúvida se o §1º DO ART. 1º, DA LEI 5709/71 estaria valendo ou 

não. 

 

Art. 1º - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no 

Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei. 

§ 1º - Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual 

participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu 

capital social e residam ou tenham sede no Exterior. 

 

O governo FHC entendeu que não estaria vinculada as limitações da lei a pessoa jurídica brasileira que tivesse 

seu capital controlado por empresa estrangeira. 

 

O Governo LULA entendeu que a empresa brasileira que tenha seu capital controlado por empresa estrangeira 

estaria vinculada aos limites previsto na lei 5709/71 para a aquisição das terras rurais. 

 

A ocorrência da vinculação a lei é aplicada nos casos em que a empresa tenha em seu capital participação 

estrangeira, que a deliberação e controle esteja em poder da empresa estrangeira e que não residam ou 

possuam sede no BRASIL. 

 

 

Atualmente vale o parecer que mantém a equiparação da empresa brasileira com controle por empresa 

estrangeira. 


