
Decreto‑Lei no 1.075, De 22 De janeiro De 1970

Regula a imissão de posse, initio litis, em imóveis residenciais urbanos.
c Publicado no DOU de 22-1-1970.

Art. 1o Na desapropriação por utilidade pública de prédio urbano residen cial, o expro priante, alegando urgência, 
poderá imitir‑se provisoriamente na pos se do bem, mediante o depósito do preço oferecido, se este não for impug‑
nado pelo expropriado em cinco dias da intimação da oferta.
c Art. 1o do Dec.-lei no 3.365, de 21-6-1941 (Lei das Desapropriações).

Art. 2o Impugnada a oferta pelo expropriado, o juiz, servindo‑se, caso necessário, de perito avaliador, fixará em 
qua renta e oito horas o valor provisório do imóvel.
Parágrafo único. O perito, quando designado, deverá apresentar o laudo no prazo máximo de cinco dias.
Art. 3o Quando o valor arbitrado for supe rior à oferta, o juiz só autorizará a imissão provisória na posse do imóvel, 
se o expropriante complementar o depósito para que este atinja a metade do valor arbitrado.
Art. 4o No caso do artigo anterior, fica, porém, fixado em dois mil e trezentos salários‑mínimos vigentes na região, 
o máximo do depósito a que será obrigado o expropriante.
c Art. 2o da Lei no 6.205, de 29-4-1975, que descaracteriza o salário-mínimo como fator de correção monetária.

Art. 5o O expropriado, observadas as cautelas previstas no artigo 34 do Decreto‑Lei no 3.365, de 21 de junho de 
1941, poderá levantar toda a importância depositada e comple mentada nos termos do artigo 3o.
Parágrafo único. Quando o valor arbitrado for inferior ou igual ao dobro do preço oferecido, é lícito ao expropriado 
optar entre o levantamento de oitenta por cento do preço oferecido ou da metade do valor arbitrado.
Art. 6o O disposto neste Decreto‑Lei só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo 
pro prie  tá rio ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no registro de 
imóveis.
c Art. 167 e segs. da Lei no 6.015, de 31-12-1973 (Lei dos Registros Públicos).

Art. 7o Este Decreto‑Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando‑se às ações já ajuizadas.
Art. 8o Revogam‑se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de janeiro de 1970; 
149o da Independência e 

82o da República.
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