
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
LEI Nº _____, DE ___________________ DE ________

Dispõe sobre alienação de lotes ou parcelas de terras públicas no território do
Distrito Federal e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, faço saber que a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As áreas públicas de propriedade do Distrito Federal ou da TERRACAP, 
situadas nas zonas urbanas, de expansão urbana e rurais, que estejam 
ocupadas por parcelamentos passíveis de regularização, assim reconhecido 
pela autoridade pública poderão ser, no todo ou em parte, vendidas 
individualmente, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

§ 1º - A possibilidade de venda a que se refere o caput só se aplica às 
áreas passíveis de se transformarem em urbanas, e depois de atendidas as 
exigências da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º - Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do caput deste 
artigo, aquele que comprovar, perante a Companhia Imobiliária de Brasília 
– Terracap, ter firmado compromisso de compra e venda de fração ideal 
do loteamento, prova esta que deverá ser feita mediante apresentação do 
contrato firmado com o empreendedor do loteamento ou suposto proprietário, 
além da comprovação de que efetivamente pagou, ou está pagando, pelo 
terreno, através de cópias dos respectivos cheques e extratos bancários, ou 
comprovação de que tenha pago o terreno com algum bem que estava em sua 
esfera patrimonial.

§ 3º Quando o detentor da fração ideal não tiver quitado seu terreno, deverá 
comprovar, nos termos do parágrafo anterior, que iniciou o pagamento do 
mesmo, em data anterior a aprovação da presente lei.

Art. 2º - Consideram-se zonas urbanas, de expansão urbana e rurais aquelas 
definidas como tal no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal - PDOT.

Art. 3º - As áreas objeto desta Lei serão definidas pelo Poder Executivo por 
iniciativa própria ou a requerimento dos representantes das entidades ou 
associações de moradores, observada a Lei nº 6.766, de 29 de dezembro de 
1979, e submetidas à aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Art. 4º - Aprovado pelo Poder Executivo o projeto de loteamento urbano do 
setor habitacional, a TERRACAP providenciará, no prazo de trinta dias, o 
registro do loteamento no cartório de imóveis competente, nos termos dos arts. 
18 e seguintes da Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
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§ 1º - Com a protocolização, no cartório de imóveis, de requerimento de 
registro de loteamento urbano, a TERRACAP poderá celebrar com os 
adquirentes que atendam às exigências do art. 1º, § 2º da presente lei, contrato 
de concessão de direito real de uso com opção de compra da respectiva 
parcela, cujo memorial descritivo constará do projeto de parcelamento 
aprovado.

§ 2º - A opção de compra será exercida após o registro do parcelamento no 
cartório de imóveis, nos termos da presente Lei.

§ 3º - Registrado o loteamento, a TERRACAP providenciará, imediatamente, as 
escrituras definitivas de compra e venda para aqueles que houverem assinado 
o contrato de concessão de direito real de uso, bem como diligenciará para a 
concretização da venda a todos os que a ela se habilitarem na forma desta lei. 

§ 4º - Os contratos de concessão de direito real de uso serão remunerados por 
pagamento mensal de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do lote ou da 
respectiva parcela de terra pública, após carência de oito meses.

§ 5º - Os valores pagos a título de retribuição pela concessão de direito real de 
uso serão deduzidos das importâncias devidas pelos adquirentes, por ocasião 
da compra e venda das respectivas unidades imobiliárias.

§ 6º - A TERRACAP promoverá a desapropriação das glebas cuja 
dominialidade particular vier a ser judicialmente provada, para manter a eficácia 
dos contratos de concessão de direito real de uso firmados.

Art. 5º -  A avaliação da terra nua a ser objeto de alienação será feita, 
separadamente, pela TERRACAP e por outra entidade avaliadora integrante 
da administração pública, preferencialmente a Caixa Econômica Federal, 
prevalecendo, como preço, a média aritmética entre os dois laudos, correndo 
as despesas à conta da primeira.

§ 1º Os custos decorrentes da avaliação de outra entidade avaliadora que não 
a TERRACAP, bem como das custas decorrentes do registro cartorial, serão 
incorporados ao valor de venda do imóvel. 

§ 2º Na avaliação de que trata o caput deste artigo serão desconsiderados do 
preço, os valores despendidos, pelos legítimos ocupantes, com a implantação 
das obras de infra-estruturas básicas e a valorização decorrente destas 
benfeitorias.

§ 3º O preço da venda, resultante da média aritmética das avaliações, será 
publicado durante 03 (três) dias consecutivos no Diário Oficial do Distrito 
Federal, com as devidas informações sobre a existência ou não de ocupante e 
benfeitorias

Art. 6º- O direito de compra e de preferência poderá ser exercido apenas se o 
lote ou parcela constar do projeto de parcelamento realizado pela TERRACAP.



Art. 7º - As pessoas que atendam aos requisitos previstos nos artigos 
anteriores somente poderão adquirir um único lote ou parcela de terra pública.

§ 1º Em casos excepcionais, quando a edificação ocupar mais um lote 
ou parcela de terras públicas, admitir-se-á a alienação dos mesmos ao 
interessado, constituindo-se em um único imóvel, permanente e indivisível.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, os cônjuges serão considerados uma só 
pessoa.

Art. 8º - Os lotes e parcelas de terras públicas objeto desta Lei serão adquiridos 
mediante pagamento parcelado em até 120 (cento e vinte) meses.

§ 1º É facultado ao adquirente a opção por prazo menor em condições a serem 
oferecidas pela TERRACAP.

§ 2º Nos casos em que o valor da prestação ultrapassar 30% (trinta por cento) 
da renda familiar, o prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser dilatado, 
a requerimento da parte interessada.

Art. 9º - A preferência de que trata o inciso II, do art. 1º desta lei somente 
poderá ser exercida no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de 
publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, dos preços finais de venda.

Art. 10 - O contrato de compra e venda conterá cláusula resolutiva expressa 
atribuindo ao comprador a obrigação de construir no prazo de 05 (cinco) anos, 
sob pena de rescisão, de pleno direito, do contrato, mediante restituição das 
importâncias pagas acrescidas apenas da atualização monetária, utilizando-se 
os mesmos índices definidos no contrato de aquisição do imóvel.

Art. 11 – No caso de lotes ou parcelas de terras públicas que, por motivos 
técnicos, não constarem do projeto de parcelamento, o detentor do direito de 
preferência poderá optar por outro lote ou parcela de terras públicas nas áreas 
objeto desta Lei 

Art. 12 - A partir da compra de lote ou parcela de terras públicas, quando neste 
houver construção, o adquirente terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
apresentar projeto arquitetônico junto aos órgãos competentes para obtenção 
do Habite-se.

Art. 13 - Os recursos auferidos nessas alienações serão destinados à 
construção de casa populares no Distrito Federal e as obras de infra-estrutura 
nos assentamentos habitacionais para populações de baixa renda.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Publicada no ______ de ___ de novembro de ______


