
Imóveis Foreiros do Estado de 
Alagoas



O que são imóveis Foreiros do Estado?

De forma breve, podemos dizer que Imóveis foreiros do 
Estado  são aqueles inseridos em terras devolutas, 
enquadrados na categoria de bens dominicais. Devido o 
não interesse de ocupação nestes imóveis por parte do 
Poder Público, eles eram ocupados por particulares 
através de Escritura de Enfiteuse ou Aforamento, institutos 
estes que concediam ao particular o direito de posse do 
imóvel, também chamado de domínio útil, nomeando o 
particular nesta relação como enfiteuta ou foreiro, e o 
ente proprietário da terra como senhorio direto.



Escritura de Enfiteuse ou Aforamento

Este instituto jurídico era disciplinado no Código Civil de 
1916, porém, com o advento do Código Civil de 2002, ficou 
vedada a realização de nova enfiteuse e subenfiteuse, mas 
deixando as já existentes vigentes e subordinadas a 
regulamentação do antigo código. Além disso, o §1° do Art. 
49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADC T,  d i sc ip l ina  que  cada  estado  membro  possu i 
competência para legislar sobre a matéria, porém, na 
ausência desta e de cláusulas contratuais, é possível a 
utilização os critérios e bases adotados pela legislação dos 
imóveis da União (Decreto-Lei n 9.760/46).



Obrigações Contratuais da Enfiteuse ou 
Aforamento

FORO

• É tido como uma pensão anual que o particular (foreiro), paga ao 
senhorio direto, ou seja, ao poder público.

LAUDÊMIO

• É o valor a ser pago ao senhorio direto pela transferência de 
titularidade do domínio útil, ou seja, sempre que o imóvel for 
transferido a outrem será cobrada esta importância, que poderá ser 
de 2,5% ou 5%.



É possível o foreiro obter o Domínio 
Direto do Imóvel?

É possível a obtenção do Domínio Direto do Imóvel por meio 
de Remição de Foro ou Resgate de Aforamento, través 
desse processo, o possuidor se torna proprietário do imóvel, 
extinguindo, então, a Enfiteuse ou Aforamento.
Para isso, é cobrado ao possuidor a importância de 17% 
sobre o valor do domínio pleno do terreno, excluídas as 
benfeitorias.



Como abrir processo para regularizar os 
Foros anuais?

O foreiro deve comparecer ao Setor de Patrimônio  com os seguintes documentos:

Requerimento
Solicitando a expedição dos foros em aberto. Deve conter os 
dados pessoais do foreiro, a localização e características do 

imóvel, telefone e e-mail para contato. Devidamente 
assinado pelo foreiro.

Documentação pessoal do foreiro
Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. Em caso de 

pessoa jurídica: comprovante de CNPJ, Contrato Social e 
cópia da documentação do representante da pessoa jurídica.

Documentação do Imóvel
Certidão de Ônus atualizada (validade: 30 dias), Contrato de 
Enfiteuse, Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, e cópia das 

Guias de pagamento de foros, caso tenha.



Como abrir processo para pagamento 
de Laudêmio?

O foreiro deve comparecer ao Setor de Patrimônio  com os seguintes documentos:

Requerimento
Solicitando a expedição do laudêmio. Deve conter os dados 

pessoais do foreiro (vendedor) e do comprador, a localização 
e características do imóvel, valor da venda e valor da 

avaliação do imóvel, que consta no BCI, telefone e e-mail 
para contato. Devidamente assinado pelo foreiro e pelo 

comprador.

Documentação pessoal do foreiro e 
do comprador

Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. Em caso de 
pessoa jurídica: comprovante de CNPJ, Contrato Social e 

cópia da documentação do representante da pessoa jurídica.

Documentação do Imóvel
Certidão de Ônus atualizada (validade: 30 dias), Contrato de 
Enfiteuse, Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, e cópia das 

Guias de pagamento de foros, caso tenha.



Como abrir processo de Remição de 
Foro / Resgate de Aforamento?

O foreiro deve comparecer ao Setor de Patrimônio  com os seguintes documentos:

Requerimento
Solicitando a remição de foro. Deve conter os dados pessoais 
do foreiro, a localização e características do imóvel, valor de 
aquisição e valor da avaliação do imóvel, que consta no BCI, 
telefone e e-mail para contato. Devidamente assinado pelo 

foreiro.

Documentação pessoal do foreiro
Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. Em caso de 

pessoa jurídica: comprovante de CNPJ, Contrato Social e 
cópia da documentação do representante da pessoa jurídica.

Documentação do Imóvel
Certidão de Ônus atualizada (validade: 30 dias), Contrato de 
Enfiteuse, Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI,  Certidão 

Negativa de Débitos da Prefeitura, cópia das Guias de 
pagamento de foros, caso tenha, e planta de situação do 

imóvel.



Superintendência de Gestão Patrimonial - SGP


