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Altera dispositivos da Lei nº 3.922, de 20 de
setembro de 1977, e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

    Art. 1º- Modifica o art.9º da Lei nº 3.922, de 20 de setembro de 1977, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

      “Art. 9º – A alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa poderá ser realizada
através de contrato entre o órgão responsavel pela  regularização fundiária e o interessado.

      §1º - Só poderão ser alienados imóveis até o limite constituional de 2.500 hectares por interessado,
independente do numero de processos de regularização fundiária rural."

 Art. 2º - Modifica o § 4º do art. 26 que passa a ter a seguinte redação:

“(...)

§ 4º - O atual ocupante da área em excesso poderá regularizar em seu nome, observado o limite
constitucional e a forma de alienação do art. 9º.”

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por escopo adequar os dispositivos para atualizar o Código de Terras de Mato
Grosso – Lei 3.922 de 20 de setembro de 1977, alterando o artigo 9º que dispõe sobre alienação de terras
públicas que se encontram totalmente em discordância com regramento federal, - Lei de Licitações nº
8.666/93 e Lei nº 13.465/17 que trata de regularização fundiária.

1



 

O Código de Terras de Mato Grosso ao exigir processo licitatório para alienação de terras públicas teve
como objetivo proporcionar concorrência num período onde Mato Grosso deveria ocupar suas terras para
produção agrícola nos ditames da  política pública federal vigentes na década de 70.

 

Entretanto, Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos do Brasil mesmo com um grande numero de
imóveis rurais pendentes de regularização que incidem em terras públicas onde seus ocupantes produzem
sem gerar arrecadação aos cofres públicos.

 

Nesse sentido, com o advento da Lei 13.465/17 que alterou o art. 17 da Lei de Licitações dispensando o
processo licitatório para aquisições de terras públicas, proporcionando celeridade aos processos de
regularizações rurais no âmbito da Amazônia Legal onde inserido está o Estado de Mato Grosso.

 

Sabemos que os processos licitatórios da forma exigida pelo art. 9º do Código de Terras proporciona o
inverso da segurança jurídica permitindo, àquele que nunca ocupou e que nunca produziu no imóvel licitado,
dar lance somente com intento de prejudicar o ocupante.

 

Justificamos ainda, em cumprimento ao principio da legalidade, da eficiência e atendendo o interesse
coletivo e ao desenvolvimento econômico e social, a adequação da lei proporcionará celeridade e segurança
jurídica aos detentores de imóveis que necessitam de titulo definitivo para obtenção de crédito fazendo gerar
riquezas ao Estado de Mato Grosso.

 

Desta forma e pela celeridade dos serviços prestados ao órgão detentor da regularização fundiária, é que
apresentamos o presente projeto de lei para readequar o Código de Terras de Mato Grosso – Lei nº 3.922 de
20 de setembro de 1977contando, como de costume, com a colaboração de Vossas Excelências para a
aprovação da matéria.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Outubro de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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