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Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, 
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja 
cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 
anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 
utilização será definida em lei. 
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Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, aos 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. 
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Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais 
pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de 
concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos. 
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Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de 
reforma agrária: 
 
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que seu proprietário não possua outra; 
 
II - a propriedade produtiva. 
 
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à 
propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos 
requisitos relativos a sua função social. 
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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 compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos 
fiscais; 
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III - Média Propriedade - o imóvel rural: 
 
a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos 

fiscais; 
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Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 
 
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; 
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Diferença entre política agrária, fundiária e reforma agrária: 
 
R.A – Efetua a redistribuição da terra, para atendimento de 
sua função social. 
 
P.A – Ação própria do Poder Público que consiste na escolha 
de meios adequados para influir na estrutura e atividade 
agraria. 
 
P.F – Disciplinamento da posse da terra e seu uso adequado. 

 
 
 
 


