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Senado flexibiliza a venda de terras para estrangeiros e 
empresas brasileiras controladas por estrangeiros

 O Senado aprovou terça-feira (dia 15 dezembro) o Projeto de Lei 2.963/19, que regula a aqui-
sição e a posse de imóveis rurais por estrangeiros. Polêmico, o texto segue agora para a Câmara 
dos Deputados e depois, se aprovado, terá de ser sancionado pelo presidente da República. O 
texto aprovado reformula a legislação sobre a aquisição e posse de terras por pessoas físicas e 
jurídicas estabelecidas no exterior, bem como por pessoas jurídicas brasileiras investidas ou con-
troladas por estrangeiros.

 Ao revogar a Lei 5.709/71, a nova norma elimina a insegurança jurídica vigente desde o Pare-
cer da Advocacia Geral da União (AGU) LA-01-2010, que entendia que as severas restrições pre-
vistas na lei revogada eram aplicáveis não apenas a estrangeiros, como também a empresas bra-
sileiras investidas ou controladas por estrangeiros.

 O texto aprovado não apenas põe fim a tal controvérsia, como também convalida as tran-
sações realizadas durante a vigência da Lei nº 5.709/71 por pessoas jurídicas brasileiras investi-
das ou controladas por estrangeiros. Livres de tais restrições, tais pessoas jurídicas poderão nego-
ciar terras no Brasil, desde que prestem informações sobre a composição do seu capital social e a 
nacionalidade de seus sócios no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Sistema Nacional de Ca-
dastro Rural (SNCR).

 As pessoas jurídicas brasileiras constituídas ou controladas por estrangeiras, contudo, tal qual 
os estrangeiros, deverão submeter à aprovação do Conselho de Defesa Nacional (CDN) tran-
sações envolvendo a aquisição e a posse de imóveis rurais no Bioma Amazônia e em áreas indis-
pensáveis à segurança nacional. O CDN deverá ainda deliberar sobre a aquisição e posse de 
imóveis rurais quando os adquirentes ou possuidores forem organizações não governamentais, 
fundos soberanos, fundações estrangeiras e outras pessoas jurídicas com sede no exterior. 

 De acordo com o projeto, os imóveis rurais adquiridos ou possuídos por estrangeiros não 
poderão ultrapassar 25% do território do município e deverão obedecer ao princípio constitucional 
da função social da propriedade.  Por outro lado, estrangeiros que pretendam adquirir ou possuir 
imóveis rurais com área de até quinze módulos fiscais (80 hectares em média) estarão dispensa-
dos de qualquer autorização ou licença prévia, observadas as restrições acima referidas.

 O Projeto de Lei 2.963/19 traz outras disposições que reforçam a segurança jurídica 
necessária para o investidor estrangeiro negociar terras no Brasil, impactando não apenas o agro-
negócio, como também os setores de geração e transmissão de energia. 

 Nós monitoraremos de perto os desdobramentos sobre o projeto e ficaremos à disposição para 
prestar os esclarecimentos necessários.


