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APRESENTAÇÃO EDIÇÃO 5

MARC
STALDER

MÔNICA 
FRANQUEIRO

Esta 5ª edição da revista Treino Livre é o resultado 

de uma iniciativa especial que temos o prazer de 

compartilhar com todos. Seguimos os trabalhos da nossa 

querida Academia com cada vez mais participantes e 

em todas as ricas discussões, em todas as importantes 

contribuições trazidas por cada um de nossos membros, 

por cada um dos convidados para os nossos eventos, o 

assunto REURB sempre surgia.

Inovação legislativa já em prática, mas ainda com muitas 

nuances que merecem o aprofundamento teórico 

necessário à sua correta aplicação, mas sem perder o 

olhar prático, tão importante nos desafios do nosso 

trabalho, quer nos cartórios, quer em nossos escritórios 

ou nas empresas em que atuamos.

“

”

Essas diferentes provocações que revelam a vontade 

de todos em saber mais sobre o assunto motivaram 

em todos nós esse trabalho que conta com a 

participação de especialistas mostrando diferentes 

aspectos da REURB em treze artigos, cada um deles 

com importantes informações e suporte teórico para 

debater diferentes assuntos desse universo.

Com orgulho e com nossos cumprimentos, esperamos 

que aproveitem mais esse material preparado com 

muito cuidado por todos os participantes. Desejamos 

que a mesma empolgação que contagiou a Dra. 

Mônica, fazendo-a iniciar tão importante projeto, reflita 

em cada leitor, tal como refletiu em nós, cada um dos 

participantes, e que seja mais uma sólida fonte de 

informação de qualidade. 

Marc Stalder e Mônica Franqueiro
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A regularização fundiária urbana, conforme 

implantado pela Lei nº 13.465/17, 

é um instrumento que abrange 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais destinadas à incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes.1

O escopo da Lei é transformar os núcleos irregulares e 

informais em áreas regularizadas para adequar uma 

boa qualidade de vida àqueles que residem, bem 

como garantir melhoria no meio ambiente urbano. 

Para isso, foi implementada a REURB, um instrumento 

jurídico que visa a regularizar núcleos informais 

previamente existentes até 22 de dezembro de 2016.

Constatou-se que o objetivo geral da pesquisa 

logrou sucesso, ao compreendermos melhor 

como se dá o processo da REURB e identificarmos 

como a Lei nº 13.465/2017 corroborou para a 

simplificação do procedimento, para o município 

e para os Cartórios de Registro de Imóveis.

1. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Conforme previsão no art. 1.228 do Código Civil, o 

proprietário pode usar, gozar e dispor da coisa, assim 

como pode reavê-la do poder de quem injustamente 

a possua ou detenha, sendo limitada, contudo, à 

função social e ambiental da propriedade. Nessa 

linha, o proprietário deve exercer tais direitos em 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – 
REURB

conformidade com questões econômicas e sociais, 

devendo preservar a flora, a fauna, equilíbrio 

ecológico e evitando a poluição do ar e das águas.

No Brasil, como também em outros lugares 

do mundo, a propriedade sempre foi foco de 

tensões, com a colisão de visões contrapostas 

de mundo, como afirma LÔBO (2015, pág. 95):

Nas suas palavras, “a propriedade é o 

grande foco de tensão entre as correntes 

individualistas e solidaristas. O direito de 

propriedade, no Estado democrático e social 

de direito, como o da Constituição brasileira 

de 1988, termina por refletir esse conflito”.

Pode-se dizer que o princípio da função social da 

propriedade possui três dimensões: econômico, 

social e ambiental. No econômico, no campo, a 

função social, está associada à possibilidade de 

acesso à terra, especialmente para a garantia da 

segurança alimentar, com o acesso aos alimentos 

e fundamentalmente no enfrentamento do 

latifúndio, fortalecendo o princípio: “se o campo não 

planta, a cidade não janta”. Na cidade a dimensão 

da função social confronta com a concepção de 

cidade mercadoria ou terra como acúmulo e lucro, 

possibilitando que os sem teto possam acessar 

a moradia ou garantir a segurança na posse. 

No aspecto social a propriedade do campo é 

meio de sobrevivência para o titular e para 

aqueles que nela trabalham. A propriedade 

da terra ou imobiliária na cidade possibilita a 

ascensão social das camadas populares gerando 

outras possibilidades para os seus titulares. 

A dimensão ambiental é retratada como 

fundamental para a manutenção do equilíbrio 

social, com a conservação dos recursos 

naturais, sem esgotar o solo ou desmatando 

e com políticas sanitárias adequadas a 

se evitar a poluição da água, solo e ar.

2. A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA

A regularização fundiária urbana é uma situação 

recorrente em muitas cidades brasileiras. 

Mesmo que esteja associada a ocupações 

populares, de famílias de baixa renda, também 

atinge áreas ocupadas por pessoas dotadas de 

recursos financeiros, causando a incerteza da 

posse e a vulnerabilidade do direito à moradia.

Conforme prevê o ensinamento de SILVA 

(2017, pág. 143), que a regularização 

fundiária pode ser entendida como:

Um processo que envolve medidas destinadas 

a garantir a moradia digna, conferindo titulação 

aos ocupantes de assentamentos informais e 

clandestinos adquiridos em descompasso com 

a legislação vigente. Os referidos assentamentos 

podem ser decorrentes de invasões, 

ocupações de áreas públicas e privadas, 

favelas e até mesmo condomínios de luxo.
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A regularização foi constituída pela Lei nº 

11.977/2009, com a finalidade de converter 

as posses ilegais em propriedades válidas, 

e, sobretudo, favorecer a qualidade de 

vida urbana e ambiental da população. 

Essa Lei foi substituída pela Lei 13.465/17, 

que estabeleceu os procedimentos aplicáveis 

à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), 

consistente no conjunto de medidas jurídicas, 

sociais, urbanísticas e ambientais que 

visam a regularização de assentamentos 

informais e a titulação de seus ocupantes.

Pois bem, essa nova Lei ajustou duas modalidades 

de Reurb, as quais levam em consideração a condição 

socioeconômica do indivíduo a ser beneficiado, 

posto que a irregularidade fundiária não se restringe 

aos assentamentos populares. Existem também 

bairros e loteamentos formados por famílias de 

média e alta renda que se encontram fora das leis.

Quando regulamenta a regularização 

fundiária, estabelece alguns instrumentos e 

elenca outros, capazes de serem usados no 

processo de regularização, frente às diferentes 

tipologias encontradas nos núcleos urbanos 

informais, buscando, dessa forma, soluções 

diversas e procurando abarcar o máximo 

de situações possíveis de informalidade.

2.1. CONCEITO REURB

A Regularização Fundiária Urbana (REURB) é o 

método pelo qual garante-se o direito à moradia 

daqueles que residem em assentamentos informais 

localizados nas áreas urbanas. Ocorre, ainda, 

no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas à incorporação 

dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 

Como observado, a própria lei ensina a definição 

de núcleos urbanos informais no art. 11 da lei 

13.465/17:

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - Núcleo urbano: assentamento humano, com 

uso e características urbanas, constituído por 

unidades imobiliárias de área inferior à fração 

mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, 

de 12 de dezembro de 1972, independentemente 

da propriedade do solo, ainda que situado 

em área qualificada ou inscrita como rural; 

II - Núcleo urbano informal: aquele clandestino, 

irregular ou no qual não foi possível realizar, por 

qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, 

ainda que atendida a legislação vigente à 

época de sua implantação ou regularização; 

III - Núcleo urbano informal consolidado: aquele 

de difícil reversão, considerados o tempo 

da ocupação, a natureza das edificações, a 

localização das vias de circulação e a presença 

de equipamentos públicos, entre outras 

circunstâncias a serem avaliadas pelo município.

A REURB, discorre que de acordo com a prefalada 

Lei  13.465/2017, ela  cria novos instrumentos e 

desburocratiza os procedimentos de regularização, 

ampliando as possibilidades e a escala de atuação 

das prefeituras e dos cartórios de registro de 

imóveis.

3. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB

A Lei nº 13.465/2017 resultante da conversão 

legal da Medida Provisória nº 759, de dezembro 

de 2016, tem como finalidade a regularização 

fundiária, rural ou urbana. Neste estudo, 

cabe salientar que interessam as alterações 

no panorama urbano, visto que o instituto da 

legitimação fundiária, tema central da presente 

pesquisa, enseja mudanças no cenário urbano.

A REURB foi implementada com o objetivo de 

regularizar núcleos informais preexistentes até 22 

de dezembro de 2016. Nessa linha de raciocínio, 

SCAVONE JR. (2020, p. 147) ensinou que:

Com efeito, a Lei 13.465/2017 instituiu a 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb), 

regulamentada pelo Decreto 9.310/2018 

(alterado em parte pelo Decreto 9.597/2018), 

que “abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas à incorporação 

dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. 

De fato, no art. 10 da lei em tela, encontramos 

os objetivos da Reurb, entre os quais estão a 

identificação dos núcleos urbanos informais a 

serem regularizados e sobre os quais devem 

ser criadas unidades imobiliárias compatíveis 

com o ordenamento territorial urbano, 

criando direitos reais para os seus ocupantes, 

entre outros objetivos gerais, como atender 

à função social da propriedade, promover 

eficiência no uso e ocupação do solo, gerar 

emprego e renda e garantir o direito à moradia.

Na atual circunstância jurídica pertinente à moradia 

e propriedade, há inúmeras irregularidades, síntese 

de algumas medidas jurídicas que correspondem 

principalmente sobre as soluções dos problemas 

dominiais, em relação aos ocupantes de uma área 

pública ou privada que não possui um título que 

lhes dê segurança jurídica sobre sua ocupação.

3.1. ESPÉCIES DA REURB- S E REURB-E 

A REURB é ordenada pela regularização fundiária 

de interesse social (REURB-S) e interesse 

específico (REURB-E), conforme dispõe em 

seu art. 13 na respectiva Lei 13.465/2017:

Art. 13. (...) I - Reurb de Interesse Social 

(Reurb-S) - regularização fundiária aplicável 

aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de baixa 

renda, assim declarados em ato do Poder 

Executivo municipal;

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) 

- regularização fundiária aplicável aos 

núcleos urbanos informais ocupados por 

população não qualificada na hipótese 

de que trata o inciso I deste artigo.
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A REURB-S, Regularização fundiária de Interesse 

Social, aplica-se aos núcleos urbanos informais 

ocupados predominantemente por população 

de baixa renda. O Decreto n° 9.310, de 2018, que 

regulamentou a Lei n° 13.465, de 2017, estabelece 

como máximo de 5 (cinco) salários mínimos como 

renda da família a ser beneficiada pela REURB-S. 

Porém, consideradas as peculiaridades locais e 

regionais de cada ente federativo, ato do Poder 

Público municipal ou distrital pode diminuir este teto. 

Ao longo dos últimos anos, muito se tem discutido 

as possibilidades de enfrentamento desta questão 

tão crucial para as cidades. A União Nacional Por 

Moradia Popular e a União dos Movimentos de 

Moradia de São Paulo oferecem a você e à sua 

comunidade a cartilha, na qual se poderá entender 

todo o processo e as formas de obter a regularização 

fundiária, a partir de seu processo de organização1.

Conforme a Cartilha do Estado de São Paulo2  

a REURB-S é aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, a critério do município.

Neste caso, pequenos comércios ou serviços 

também serão regularizados. Haverá isenção das 

custas e emolumentos municipais, bem assim, o 

primeiro registro será gratuito junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis. Caso haja necessidade 

de realização de obras de infraestrutura, o 

município deverá oferecer um cronograma 

para sua realização, o que não impedirá 

a aprovação e registro do parcelamento.

A Regularização Fundiária de Interesse Específico, 

REURB-E, é aplicável aos núcleos urbanos informais 

ocupados por pessoas que não são classificadas 

como de baixa renda, sendo que nessa modalidade 

o projeto de regularização fundiária é contratado 

e custeado por seus possíveis beneficiários, ou 

seja, seus requerentes privados, ou pelo poder 

público com cobrança daqueles que serão 

beneficiados, desde que haja interesse público.

O art. 15 da Lei nº 13.465/2017 traz rol exemplificativo 

dos institutos jurídicos que poderão ser empregados 

no âmbito da Reurb, entre os quais se destacam a 

concessão de uso especial para fins de moradia, 

a legitimação de posse e a legitimação fundiária.

A Lei nº 13.465/2017 deixou de trazer 

o direito à moradia como elemento do 

conceito de regularização fundiária. 

Art. 9º. Ficam instituídas no território nacional 

normas gerais e procedimentos aplicáveis à 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a 

qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas à incorporação 

dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

Essas mudanças e alterações apresentaram suma 

importância no direito à moradia e os seus aspectos 

socioeconômicos, pois proporciona de forma nova 

o direito à moradia com objetivo final de alcançar a 

propriedade, mas não apenas com intuito de alcance 

à propriedade, mas também de dar dignidade e 

capacidade de regularização através de instrumento 

ainda não alcançado por outros institutos.

A legitimação fundiária consiste em novo 

instrumento de regularização fundiária, 

previsto no artigo 15, I, da lei, cuja definição 

está expressa no artigo 23 da referida lei.

Art. 23. A legitimação fundiária constitui 

forma originária de aquisição do direito real 

de propriedade conferido por ato do poder 

público, exclusivamente no âmbito da Reurb, 

àquele que detiver em área pública ou 

possuir em área privada, como sua, unidade 

imobiliária com destinação urbana, integrante 

de núcleo urbano informal consolidado 

existente em 22 de dezembro de 2016.

No instituto da legitimação fundiária, o legislador 

considerou a propriedade o modo, por excelência, 

de garantir direitos aos ocupantes, inclusive de 

forma originária, apagando a história do imóvel, 

de maneira que os ocupantes só são inseridos 

no universo jurídico a partir da propriedade.

4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA REURB

Compete ao município instaurar e conduzir o 

processo administrativo da Reurb, e como todo 

processo administrativo, a finalidade é a edição de 

um ato eficaz, válido e apto ao interesse público. 

Cabe ainda ao município a classificação da 

modalidade, se é Reurb-S ou Reurb-E, conforme vimos 

acima, pois através dessa classificação identificamos 

o responsável pela implementação da infraestrutura 

essencial, os equipamentos públicos e as melhorias 

habitacionais. Se Reurb-S, a responsabilidade 

caberá às concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos; se Reurb-E, compete ao 

município a aprovação do projeto e a definição 

dos responsáveis privados pela implementação 

dos sistemas essenciais, o que é feito mediante 

termo de compromisso assinado pelas partes. 

São legitimados para requerer regularização 

fundiária a União, os Estados, o Distrito Federal, 

os municípios, os seus beneficiários (individual 

ou coletivamente), os proprietários de imóveis 

ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, 

a Defensoria Pública e o Ministério Público.

O processo administrativo inicia-se de 

ofício ou mediante requerimento dos 

legitimados apresentado ao município, 

conforme previsão do art. 14 da Lei da Reurb:

Art. 14. Poderão requerer a Reurb:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, diretamente ou por meio de 

entidades da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, individual ou 

coletivamente, diretamente ou por meio 

de cooperativas habitacionais, associações 

de moradores, fundações, organizações 

sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público ou outras associações 

civis que tenham por finalidade atividades 

nas áreas de desenvolvimento urbano 
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ou regularização fundiária urbana;

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, 

loteadores ou incorporadores;

IV - a Defensoria Pública, em nome dos 

beneficiários hipossuficientes; 

V - o Ministério Público.

§ 1º Os legitimados poderão promover todos 

os atos necessários à regularização fundiária, 

inclusive requerer os atos de registro.

§ 2º Nos casos de parcelamento do solo, 

de conjunto habitacional ou de condomínio 

informal, empreendidos por particular, a 

conclusão da Reurb confere direito de regresso 

àqueles que suportarem os seus custos 

e obrigações contra os responsáveis pela 

implantação dos núcleos urbanos informais.

§ 3º O requerimento de instauração da Reurb 

por proprietários de terreno, loteadores e 

incorporadores que tenham dado causa à 

formação de núcleos urbanos informais, 

ou os seus sucessores, não os eximirá de 

responsabilidades administrativa, civil ou 

criminal.

Após a tramitação do processo administrativo 

e devidamente finalizado com observância de 

todos os requisitos da lei, ou seja, indicação das 

unidades imobiliárias compreendidas, identificação 

dos ocupantes e os respectivos direitos reais, 

além de eventuais indicações de medidas a serem 

adotadas, o município expedirá a Certidão de 

Regularização Fundiária (CRF) a ser levada a registro 

no Cartório de Registro de Imóveis competente,  

juntamente com os demais documentos 

previstos no artigo 35 da Lei nº 13.465/2017. 

Caso haja imóveis em áreas de risco, a Reurb só 

poderá ser concluída após a adoção das medidas 

indicadas nos estudos técnicos realizados na área, 

seja por meio de obras ou correções de riscos.

O registro da regularização fundiária constitui 

um ato uno, ou seja, haverá um único assento de 

prenotação, e ao ingressar na serventia o requerente 

autoriza o registrador a proceder a todos os atos 

necessários para a titulação de todos os beneficiários. 

É competente para o registro o oficial do serviço 

imobiliário da cidade onde se localizam os 

imóveis. Há casos, contudo, de processamento 

de Reurb em mais de uma circunscrição 

imobiliária, nestes casos inicialmente deve-se 

levar o título registrável ao cartório da cidade 

onde se localiza a maior parte dos imóveis.

O título será prenotado no livro n° 1 do Cartório 

de Registro de Imóveis e receberá um número de 

ordem. No procedimento de registro da Reurb os 

efeitos da prenotação duram por 60 dias, o que 

configura uma exceção à regra geral de 30 dias, 

previstos nos artigos 188 e 205, parágrafo único, 

da Lei de Registros Públicos - Lei nº 6.015/1973).

CONCLUSÃO

O enfoque do presente trabalho foi a regularização 

fundiária urbana, que sofreu considerável alteração 

com a Medida Provisória nº 759, de 22 de dezembro 

de 2016, que culminou na Lei nº 13.465/17.

A regularização fundiária urbana (REURB) prevista 

pela lei nº 13.465/2017 dispensa a apresentação de 

penalidades tributárias e comprovantes tributários 

na efetivação do registro do direito real aos 

favorecidos, visto que, a regularização fundiária 

poderá ser realizada com um custo menor ou sem 

custo para o beneficiário, dependendo da condição 

existente. 

Apesar de criada legislação própria, ainda é recente 

sua movimentação, em face do exposto, havendo 

uma proatividade em concretizar o direito à 

moradia, vamos ter uma cidade de condição de 

vida melhor e com seus imóveis regularizados.
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HISTÓRICO E FORMAÇÃO – ORIGENS

Para pleno conhecimento do processo de 

regularização fundiária, é importante 

situarmos a questão no tempo e na tentativa 

de desvendar a origem do problema e estabelecer 

o contexto histórico em que a problemática está 

inserida, de modo a sistematizar o entendimento e 

propiciar parâmetros a fundamentar essa questão.

As origens das propriedades nos moldes como 

HISTÓRICO DA  LEGISLAÇÃO, ORIGENS 
DA IRREGULARIDADE E 
CONTEXTUALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA 
DA REURB

a conhecemos hoje no Brasil remontam às 

constitutivas de nossa nação e da forma de 

concepção da própria legislação que trata do assunto. 

No princípio, os colonizadores trouxeram suas 

intrínsecas experiências na tentativa de estruturar 

sistema eficaz, de tal sorte a aplicar na recém 

descoberta terra do além mar, práticas já utilizadas 

em Portugal. Destarte, primeiramente para a 

divisão das terras foi adotado o regime de feitorias, 

que logo foi substituído pela divisão do território 

15 (quinze) lotes, onde foram distribuídas 14 

(quatorze) capitanias (conhecidas como capitanias 

hereditárias). Os legatários das capitanias tinham 

poder de jurisdição total (civil e criminal), eram 

os chamados senhores e detentores. Interessante 

que eles detinham algo que podemos comparar a 

posse e usufruto – similares aos instrumentos que 

temos à disposição em dias atuais – e poderiam 

conceder a seu critério e julgamento glebas 

de terras em favor de terceiros, dando início à 

exploração do território por meio de sesmarias.

Em dado momento histórico as sesmarias passaram 
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a ser oficializadas no nominado Registro Paroquial 

ou do Vigário. E foi a partir do instituto denominado 

sesmaria é que foram construídas as bases 

ancestrais de nosso sistema de propriedade privada.

A garantia à propriedade privada de forma 

clara e inequívoca e sua proteção remonta 

suas origens na Constituição Política do 

Império do Brasil de 1824, que assim dispunha:

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos 

Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança 

individual e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Império, pela maneira seguinte.

XXII. É garantido o Direito de Propriedade 

em toda a sua plenitude. Se o bem público 

legalmente verificado exigir o uso, e emprego da 

Propriedade do Cidadão, será ele previamente 

indenizado do valor dela. A Lei marcará os 

casos, em que terá lugar esta única exceção, e 

dará as regras para se determinar a indenização.

No que concerne à sistematização legal das 

propriedades, temos o início com o Decreto 

Imperial n.º 601 de 18 de setembro de 1850 (http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.

htm). A conhecida “Lei de Terras do Império” foi 

regulamentada por meio do Decreto nº 1318 de 30 

de janeiro de 1854 (http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim1318.htm).

Já nesta época o Governo enfrentava problemas 

para tratar da sistematização das propriedades, e 

com a clara disposição de promover a regularização 

fundiária no ano de 1876 foi criada a Repartição 

Geral de Terras e Colonização por meio do Decreto 

nº 6129, de 23/02/1876, constando como suas 

principais competências: a extremação das terras 

de domínio público e particular, a demarcação, 

divisão e registro das terras devolutas, a legitimação 

de posses, concessões e sesmarias, além da 

fiscalização e direção de todos os serviços atinentes 

à emigração e colonização (https://dibrarq.

arquivonacional.gov.br/index.php/inspetoria-

geral-das-terras-e-colonizacao-1876-1896).

Interessante anotar que o instituto da Legitimação, 

criado pela Lei Federal nº 11.977/09, conforme 

podemos notar da leitura do artigo de lei abaixo 

transcrito, já era mencionado no Decreto Imperial 

n.º 601 de 18/09/1850. Ao que tudo indica, parece 

um clássico caso de aviventar instrumento legal que 

existiu em determinada época e que caiu em desuso 

ou simplesmente foi esquecido com o passar dos 

anos. Contudo essa discussão deixamos de lado e 

legamos aos estudiosos em história da legislação.

 

“Art. 6º Não se haverá por princípio da cultura 

para a revalidação das sesmarias ou outras 

concessões do Governo, nem para a legitimação 

de qualquer posse, os simples roçados, derribadas 

ou queimas de matos ou campos, levantamentos 

de ranchos e outros atos de semelhante natureza, 

não sendo acompanhados da cultura efectiva e 

morada habitual exigidas no artigo antecedente.”

Do ponto de vista histórico podemos notar 

tenazmente que os problemas enfrentados nos 

dias atuais remontam de longa data e resultam de 

equívocos históricos, de tal sorte que não temos 

condições de apontar fatores ou causas, bem como, 

responsáveis diretos ou indiretos de forma precisa 

e justa. Podemos apenas conjecturar. Cabendo no 

momento atual, e a todos os atores envolvidos, 

detectar, analisar, regulamentar, enfrentar 

e apontar ou prover uma solução eficiente.

Avançando na análise histórica da legislação, 

apontamos como de elevada importância a 

publicação da Lei nº 3.071 de 01 de janeiro de 

1916 (Código Civil Brasileiro), que revolucionou 

e modificou de forma significativa todo 

sistema normativo para o registro de terras, 

de modo a instituir o regime das transcrições.

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel:

I - PELA TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO DE 

TRANSFERÊNCIA NO REGISTRO DO IMÓVEL

A evolução histórica até aqui apontada conota 

que as irregularidades perpetradas remontam de 

longa data. As Leis avançaram na clara tentativa de 

combater o problema, mas a sociedade floresceu, 

mudou, avançou, cresceu, e em ritmo muito mais 

vertiginoso, de tal sorte que por maior que fosse o 

esforço não ocorreram as adequações necessárias. 

Quer pelas circunstâncias de ordem financeira, 

problemas sociais, ou ausência de normatização 

eficaz que cuidasse do assunto de maneira mais 

acurada com vistas a promover a solução da 

problemática e com uma visão global e sistêmica, 

quer por outros tantos fatores, não houve solução.

No que concerne à legislação federal, temos 

comumente indicado como marco inicial – em que 

pese toda menção e histórico aqui apontado - que  

tentou estabelecer as regras de loteamentos 

e parcelamento do solo em geral o Decreto 

Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937 (versa 

sobre o loteamento e a venda de terrenos para 

pagamento em prestações), que nos termos dos 

“considerandos” que constam do preâmbulo 

tinha as seguintes justificativas: crescente 

desenvolvimento dos loteamentos para venda 

mediante o pagamento do preço em prestações, 

ausência de garantias nestas transações que não 

tinham o condão de promover a transferência 

de domínio aos adquirentes, impossibilidade de 

arrependimento antes de assinada a escritura da 

compra e venda, ausência geral de amparo aos 

compradores, ausência de garantia de solvabilidade 

das empresas vendedoras, dentre outros fatores.

Com o passar dos anos e avanço da irregularidade, 

aumento da população e detectada a necessidade 

de modernização do sistema, houve evolução 

significativa no formato dos registros, para 

propiciar maior clareza e eficácia na prestação 

dos serviços públicos delegados, sendo certo 

que o sistema de transcrições estabelecido não 

trazia em seu bojo segurança jurídica suficiente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim1318.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim1318.htm
https://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/inspetoria-geral-das-terras-e-colonizacao-1876-1896
https://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/inspetoria-geral-das-terras-e-colonizacao-1876-1896
https://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/inspetoria-geral-das-terras-e-colonizacao-1876-1896
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Foi então neste contexto que com o advento da Lei 

nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973, ocorreram 

vultuosas e significativas modificações, das quais 

devemos dar especial ênfase à alteração do 

sistema como um todo que assim resumimos: 

houve a substituição de livros e troca do sistema 

de transcrições para o sistema de matrículas, 

que é mais seguro, claro e preciso, trazendo 

regras próprias para a inauguração de títulos de 

propriedade, retificações de área, e anotação 

de informações acerca das propriedades e de 

seus titulares, dentre outras características.

Avançando, em 19 de dezembro de 1979, 

foi promulgada a Lei Federal nº 6.766, que 

dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, 

cria direitos, obrigações, penalidades e 

disciplina uma série de procedimentos a 

serem adotados nas Serventias Imobiliárias.

Com a promulgação da Constituição da República 

em 05 de outubro de 1988, foram inseridas garantias 

constitucionais e outros direitos que dizem respeito 

a propriedade e a moradia para todos os cidadãos 

brasileiros, e que servem de base legal e fundamento 

às ações que tomamos nos dias atuais. A destacar:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IX - promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico;

Art. 156. Compete aos Municípios instituir 

impostos sobre: I - propriedade predial e 

territorial urbana;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem- 

estar de seus habitantes.

 

Depois da Carta Constitucional de 88, avançamos 

um pouco mais com a promulgação da Lei 

10.257 de 10 de julho de 2001 que estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências, conhecida como Estatuto das Cidades.

Em linhas gerais, o assunto e termo regularização 

fundiária teve especial e acurado tratamento com 

o advento da Lei nº 11.977/09, que tratou da 

questão de maneira mais detida e de modo a criar 

e estabelecer direitos, procedimentos e institutos 

aptos e capazes de serem aplicados na prática, 

de tal sorte a promover a verdadeira efetividade 

prática da regularização fundiária no Brasil.

Temos marco legal importante que também 

deve ser mencionado e que traz em seu bojo 

algumas limitações e regras comuns a ocupação 

de propriedades com características especificas 

a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 - 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

Art. 64. Na Reurb-S dos núcleos urbanos 

informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente, a regularização fundiária será 

admitida por meio da aprovação do projeto 

de regularização fundiária, na forma da lei 

específica de regularização fundiária urbana.

Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos 

informais que ocupam Áreas de Preservação 

Permanente não identificadas como áreas 

de risco, a regularização fundiária será 

admitida por meio da aprovação do projeto 

de regularização fundiária, na forma da lei 

específica de regularização fundiária urbana.

Depois disso, o destaque vai para a legislação 

específica com a Lei nº 13.465/17 e 

Decreto nº 9.310/18, que tratam da 

REURB diretamente e discorrem sobre 

procedimentos, institutos, particularidades, etc.

Quadro Sinótico da Legislação:

1 - Constituição Política do Império do Brasil, 

elaborada por um Conselho de Estado e outorgada 

pelo Imperador D. Pedro I, em 25/03/1824;

2 - Lei nº 601 de 18/09/1850 - Dispõe 

Sobre as Terras Devolutas do Império;

3 - Decreto 1.318 de 30/01/1854 - Manda 

Executar a Lei nº 601, de 18 de Setembro de 1850;

4 - Lei nº 3.071 de 01/01/1916 – Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil - Código Civil Brasileiro;

5 - Decreto-Lei nº 58 de 10/10/1937 - 

Dispõe Sobre o Loteamento e a Venda de 

Terrenos para Pagamento em Prestações;

6 - Lei Federal nº 6.015 de 31/12/1973 – Lei dos 

Registros Públicos;

7 - Lei Federal nº 6.766 de 19/12/1979 – Lei do 

Parcelamento do Solo;

8 - Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988;

9 - Lei Federal nº 10.257 10/07/2001 - Estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências – Estatuto das Cidades;

10 - Lei Federal nº 11.977 - 07 de julho de 2009 

- Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 

Vida – PMCMV e a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas; altera 

o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as 

Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31
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de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio 

de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, 

e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências – 

alterada pela Lei 12.424 de 16 de junho de 2011;

11 - Lei nº 12.651/12 de 25 de maio de 2012 - 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as

Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 

14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-

67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências

12 - Lei 13.465 de 11 de julho de 2017 - Dispõe 

sobre a regularização fundiária rural e urbana, 

sobre a liquidação de créditos concedidos 

aos assentados da reforma agrária e sobre a 

regularização fundiária no âmbito da Amazônia 

Legal; institui mecanismos para aprimorar a 

eficiência dos procedimentos de alienação de 

imóveis da União; altera as Leis nº 8.629, de

25 de fevereiro de 1993, 13.001, de 

20 de junho de 2014, 11.952, de 25 de

junho de 2009, 13.340, de 28 de setembro 

de 2016, 8.666, de 21 de junho de

1993, 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, 12.512, de 14 de outubro de 2011,

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil), 13.105, de 16 de março de 2015

(Código de Processo Civil), 11.977, de 

7 de julho de 2009, 9.514, de 20 de

novembro de 1997, 11.124, de 16 de 

junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro

de 1979, 10.257, de 10 de julho de 2001, 

12.651, de 25 de maio de 2012, 13.240,

de 30 de dezembro de 2015, 9.636, de 

15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de

maio de 1990, 13.139, de 26 de junho de 2015, 

11.483, de 31 de maio de 2007, e a 12.712, de 

30 de agosto de 2012, a Medida Provisória nº 

2.220, de 4 de setembro de 2001, e os Decretos-

Leis nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 1.876, 

de 15 de julho de 1981, 9.760, de 5 de setembro 

de 1946, e 3.365, de 21 de junho de 1941; 

revoga dispositivos da Lei Complementar nº 76, 

de 6 de julho de 1993, e da Lei nº 13.347, de 10 

de outubro de 2016; e dá outras providências;

13 – Decreto nº 9.310 de 15 de março de 2018 - 

Institui as normas gerais e os procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 

e estabelece os procedimentos para a 

avaliação e a alienação dos imóveis da União.

II - A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NOS 

DIAS ATUAIS – LEI Nº 13.465/17

Adentrando no instituto REURB, passamos 

antes de mais nada a propor uma definição do 

mesmo. Neste sentido, e de acordo com o que 

consta da Lei Federal nº 13.465/17, podemos 

afirmar que a “Regularização Fundiária Urbana 

(REURB) é a reunião de providências de ordem 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que 

têm por finalidade a integração dos núcleos 

urbanos informais, a organização territorial do 

munícipio e a outorga de títulos oficiais aos 

ocupantes, de tal sorte a promover a garantia 

ao direito constitucional de moradia digna e a 

posterior concretização ao direito de propriedade”.

No que concerne às medidas de ordem jurídica, 

podemos afirmar que se trata de garantir aos 

ocupantes de fato, segurança jurídica suficiente e 

bastante, para que não ocorra por parte de quem quer 

que seja – neste caso poder público, proprietários 

e eventuais interessados – ações que tenham o

condão de promover a remoção ou a perturbação da 

posse, de tal sorte a reconhecer a posse oficialmente 

e manter as ocupações irregulares, desde que 

preencham determinados requisitos técnico-legais, 

da forma como se encontram. Por fim, concedendo 

aos ocupantes fáticos o reconhecimento de sua posse 

por meio de títulos oficiais que reúnem qualidade 

jurídica suficiente e apta para ser considerado como 

direito real, com acesso garantido ao fólio real.

Quanto às chamadas providências de ordem 

urbanística, englobam a instalação – quanto não 

existir – ou a adaptação da infraestrutura considerada 

essencial para funcionamento do núcleo urbano, 

assim considerada a disponibilidade dos seguintes 

serviços: sistema de abastecimento de água potável, 

coleta e tratamento do esgotamento sanitário, rede 

de energia elétrica domiciliar. Importante lembrar 

que os serviços devem encontrar-se instalados, em 

quantidade e qualidade suficiente e aptos a serem 

utilizados por todas as moradias já instaladas na área 

abrangida pelo projeto de regularização fundiária.

As chamadas medidas ambientais têm o condão de 

sanar eventuais pendências existentes em razão da 

forma como ocorreu a ocupação das áreas, de tal 

sorte a detectar se existe no local ou em seu entorno, 

ocorrências capazes de causar embaraço quando 

da aprovação da REURB, em razão de restrições 

de ordem normativa. Isso acontece quando 

detectamos que o “núcleo urbano informal” está 

inserido total ou parcialmente, ou no raio de faixas 

não edificáveis, de área de preservação permanente 

ou área de unidade de conservação permanente 

de uso sustentável ou de proteção de mananciais, 

casos em que deverá ser apresentada solução para a 

celeuma e estudo técnico que justifique as melhorias 

ambientais em relação à situação informal anterior, 

inclusive por meio de compensações ambientais.

Por fim, fazemos menção às medidas de ordem 

social, que a princípio nascem com a necessária 

mantença dos moradores no local onde fincaram 

raízes de toda ordem e de onde não pretendem sair, 

quando isso for possível. As ações que visam a REURB 

devem causar o menor impacto possível nessas 

comunidades. Neste contexto, as medidas sociais 

compreendem também as políticas de inclusão social 

e melhorias contínuas, possibilitando à população 

de baixa renda a melhoria na sua condição de vida.

 

III - OS OBJETIVOS DA REURB NOS TERMOS DA LEI 

ESPECÍFICA

De acordo com o artigo 10, Lei Federal nº 

13.465/2017, foram instrumentalizados como 

objetivos da REURB, que devem ser seguidos 

como ditames pelos órgãos públicos (União, 
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Estados, Distrito Federal e Municípios):

Art. 10. Constituem objetivos da 

Reurb, a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios:

I - identificar os núcleos urbanos informais 

que devam ser regularizados, organizá-los e 

assegurar a prestação de serviços públicos 

aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 

condições urbanísticas e ambientais em relação 

à situação de ocupação informal anterior;

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com 

o ordenamento territorial urbano e constituir 

sobre elas direitos reais em favor dos seus 

ocupantes;

III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela 

população de baixa renda, de modo a priorizar 

a permanência dos ocupantes nos próprios 

núcleos urbanos informais regularizados;

IV - promover a integração social e a geração de 

emprego e renda;

V - estimular a resolução extrajudicial de 

conflitos, em reforço à consensualidade e à 

cooperação entre Estado e sociedade;

VI - garantir o direito social à moradia digna e às 

condições de vida adequadas;

VII - garantir a efetivação da função social da 

propriedade;

VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes;

IX - concretizar o princípio constitucional da 

eficiência na ocupação e no uso do solo;

X - prevenir e desestimular a formação de novos 

núcleos urbanos informais;

XI - conceder direitos reais, preferencialmente 

em nome da mulher;

XII - franquear participação dos interessados nas 

etapas do processo de regularização fundiária.

IV - AS MODALIDADES DE REURB

De acordo com o que consta da Lei Federal nº 

13.465/2017, existem hoje duas modalidades 

distintas de regularização fundiária urbana: a 

primeira modalidade sobre a qual passamos a 

discorrer é a Regularização fundiária de interesse 

social (Reurb – S).

No caso da regularização fundiária de interesse 

social que é nominada como Reurb S, temos que 

será utilizada para promover a regularização 

fundiária de núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população classificada 

como de baixa renda, questão que será auferida 

por meio de declaração ou ato a ser emitido 

pelo Poder Executivo municipal ou distrital. A 

disposição consta do artigo 13 da Lei Federal nº 

13.465/17 e artigo 5 do Decreto nº 9.310/18.

Art. 5º. A Reurb compreende duas modalidades:

I - Reurb-S - regularização fundiária aplicável 

aos núcleos urbanos informais ocupados 

predominantemente por população de 

baixa renda, assim declarados em ato do 

Poder Público municipal ou distrital; e

II - Reurb-E - regularização fundiária 

aplicável aos núcleos urbanos informais 

ocupados por população não qualificada 

na hipótese de que trata o inciso I.

Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - 

regularização fundiária aplicável aos núcleos 

urbanos informais ocupados predominantemente 

por população de baixa renda, assim declarados 

em ato do Poder Executivo municipal; e

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) 

- regularização fundiária aplicável aos 

núcleos urbanos informais ocupados por 

população não qualificada na hipótese 

de que trata o inciso I deste artigo.

V - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 

SOCIAL - REURBS

De acordo com o art. 6º do Decreto Federal nº 

9.310/2018, para que o empreendimento seja 

classificado como Reurb na modalidade S, a 

composição de renda familiar considerará as 

peculiaridades locais e regionais de cada ente 

federativo. Sendo importante ressaltar que a 

legislação estabelece uma renda familiar máxima, 

fixando que: a renda máxima não poderá ser superior 

ao quíntuplo do salário mínimo vigente no país.

Art. 6º. Para a classificação da Reurb na 

modalidade Reurb-S, a composição ou a faixa 

da renda familiar para definição de população 

de baixa renda poderá ser estabelecida 

em ato do Poder Público municipal ou 

distrital, consideradas as peculiaridades 

locais e regionais de cada ente federativo.

Parágrafo único. A renda familiar prevista 

no caput não poderá ser superior ao 

quíntuplo do salário mínimo vigente no País.

De acordo com artigo 4º, inciso III, alínea “b” da 

Lei Federal nº 10.257/2001, que Regulamenta os 

arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências - e é conhecida como Estatuto das 

Cidades - um dos instrumentos instituídos para 

implementação da política urbana é o zoneamento 

do território. Dentro deste instrumento temos a 

possibilidade de o Poder Público instituir as Zonas 

Especiais de Interesse Social ou simplesmente 

as ZEIS. Essa é outra forma para caracterização 

dos núcleos urbanos de interesse social.

Art. 4º. Para os fins desta Lei, serão utilizados, 

entre outros instrumentos:

III – planejamento municipal, em especial:

b) disciplina do parcelamento, do uso e da 

ocupação do solo;

Nestes termos, para implementação da Reurb 

S, considera-se ZEIS a parcela de área urbana 

instituída pelo plano diretor ou definida por outra 

lei municipal, destinada preponderantemente 
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à população de baixa renda e sujeita a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do 

solo. As áreas objeto de Reurb–S também podem 

ser classificadas de forma direta pelo chefe 

do executivo municipal por meio de decreto, 

e de tal sorte a identificar porções urbanas de 

seu território como áreas de interesse social 

(que é sinônimo de zona de interesse social).

Contudo é importante mencionar que:

Poderá haver revisão dessa classificação a qualquer 

momento pelo município, por intermédio de 

estudo técnico que justifique, nos termos dos 

artigos 30, § 3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e 

art. 23, § 3°, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 

A princípio a classificação da área como Reurb 

S não ficará condicionada à existência de ZEIS.

VI - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 

ESPECÍFICO - REURB-E

A regularização fundiária de interesse específico 

é aplicável aos núcleos urbanos informais, 

que estejam ocupados por população que não 

seja qualificada nas hipóteses previstas para 

enquadramento como Reurb-S. Disso podemos 

concluir que se trata de modalidade que 

atende outra parcela de pessoas que não são 

classificadas como “população de baixa renda”.

Em que pese a utilização pelo legislador do critério 

residual, chamamos à reflexão situação que poderá 

ocorrer na prática. Esclarecemos que apenas 

afirmar que todo núcleo urbano informal que não 

for considerado de interesse social será de interesse 

específico parece-nos fugaz. E neste sentido, 

alertamos que é importante mencionar, por mais 

que não seja critério isolado e apto a classificação 

por si só de um núcleo como aparelhado a ser 

objeto de uma Reurb S, que a área ou local objeto 

da intervenção não deve ser classificada como ZEIS, 

sob pena de termos presente confusão capaz de 

emperrar os procedimentos. Isso considerando que 

por tratar-se de critério que não tem o condão de 

determinar se uma comunidade ou bairro poderá 

ser objeto de Reurb na modalidade “S”, na prática 

irá demandar estudo social mais aprofundado para 

determinação de sua classificação (entrevistas 

e coleta de documentos para verificar a renda 

nos termos do artigo 6º, § único do Decreto nº 

9.318/18).

Em estreita tese, sob o prisma de que estamos 

tratando de porções conjuntas de imóveis 

irregulares, e pessoas mais abastadas via de regra 

gozam de situação financeira que lhes permitiria 

partir para um imóvel regular ou promover 

regularização por outros meios, poderíamos afirmar 

que a Reurb-E aplica-se ao núcleo urbano informal 

que é ocupado por beneficiários com melhores 

condições financeiras, mas ainda assim, por outras 

circunstâncias, não possuem sua moradia habitual 

devidamente regularizada, não reunindo segurança 

jurídica e acesso formal ao sistema de propriedades.

Não menos importante é tecer uma derradeira 

consideração acerca do instituto: nos casos da Reurb, 

temos que ambas as modalidades poderão conviver 

em harmonia, na medida em que é permitido 

promover a regularização de um núcleo, parte na 

modalidade “S”, parte na modalidade “E”. Uma 

hipótese que na prática irá traduzir-se em real apenas 

em casos de grandes comunidades, que pensando 

também na instrumentalização, parece-nos ser 

menos eficaz, pois quanto maior o núcleo, maior a 

diversidade de pessoas, situações e, por seu turno, 

maiores serão os problemas a serem enfrentados.

VII – LEGIMITIDADE PARA REQUERER A REURB

De acordo com o que consta do artigo 14 da Lei 

Federal nº 13.465/2017 (bem como do Decreto 

Federal nº 9.310/2018), poderão requerer e 

promover a Reurb:

Art. 14. Poderão requerer a Reurb:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, diretamente ou por meio de 

entidades da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, individual ou 

coletivamente, diretamente ou por meio 

de cooperativas habitacionais, associações 

de moradores, fundações, organizações 

sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público ou outras associações 

civis que tenham por finalidade atividades 

nas áreas de desenvolvimento urbano 

ou regularização fundiária urbana;

III - os proprietários de imóveis ou de 

terrenos, loteadores ou incorporadores;

IV - a Defensoria Pública, em nome 

dos beneficiários hipossuficientes; e

V - o Ministério Público.

§ 1º Os legitimados poderão promover todos 

os atos necessários à regularização fundiária, 

inclusive requerer os atos de registro.

§ 2º Nos casos de parcelamento do solo, 

de conjunto habitacional ou de condomínio 

informal, empreendidos por particular, a 

conclusão da Reurb confere direito de regresso 

àqueles que suportarem os seus custos 

e obrigações contra os responsáveis pela 

implantação dos núcleos urbanos informais.

§ 3º O requerimento de instauração da Reurb 

por proprietários de terreno, loteadores e 

incorporadores que tenham dado causa à 

formação de núcleos urbanos informais, 

ou os seus sucessores, não os eximirá de 

responsabilidades administrativa, civil ou 

criminal.

Em teoria temos que todos os legitimados 

podem iniciar o procedimento e promover 

todos os demais atos da regularização fundiária, 

aí incluídos os atos a serem tomados junto às 

serventias imobiliárias competentes. Contudo, 

em aspectos práticos devemos alertar que 

temos incluídos nos procedimentos que visam 

a conclusão da Reurb atos administrativos puros 
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que são privativos do poder público, entre 

eles a aprovação dos projetos de regularização 

fundiária, o enquadramento da modalidade 

de Reurb que será utilizada e a expedição da 

Certidão de Regularização Fundiária – CRF.

VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que concerne aos critérios de classificação 

da modalidade a ser utilizada, (Reurb-S ou 

Reurb-E), precipuamente temos que o critério 

tem serventia para promover a identificação dos 

responsáveis pela implantação ou adequação das 

obras de infraestrutura essencial e determinar se 

serão devidas ou não custas cartorárias e taxas 

no momento oportuno. Obvio que não se trata

de critério e fatos desprezíveis, mas apenas estamos 

pontuando para promover o melhor entendimento.

A importância remonta inclusive em razão de 

nos casos de Reurb-S haver o reconhecimento do 

direito à gratuidade das custas e dos emolumentos 

junto às serventias imobiliárias. O benefício 

se estende ainda aos conjuntos habitacionais 

ou condomínios erigidos pelo Poder Público, 

diretamente ou por meio da administração 

pública indireta (CDHU, COHAB’s e outros).

Nessa toada, nos casos de Reurb-S, a 

responsabilidade maior caberá ao Poder Público, 

diretamente ou por meios outros, promover a 

execução e implantação da infraestrutura essencial 

ao atendimento dos ocupantes e do bairro como 

um todo (área de intervenção da Reurb), instalar os 

equipamentos públicos ou comunitários e propiciar 

as melhorias habitacionais previstas nos projetos 

de regularização fundiária, além de suportar com 

os custos de sua manutenção (ao menos no início 

e quando não estamos tratando de condomínios 

a serem legalmente constituídos, e onde deverá 

existir após a sua inauguração jurídica a cotização 

para manutenção ao menos das áreas comuns). Por 

outro lado, quando estivermos a tratar de Reurb-E, 

ao poder público local caberá aprovar os projetos 

de regularização fundiária, cobrar dos responsáveis 

os tributos incidentes pelos serviços prestados 

e deliberar quem serão os responsáveis pela 

implantação dos sistemas viários e implantação da 

infraestrutura essencial, que entendemos neste caso 

ser de responsabilidade do particular que deu causa 

ao núcleo informal ou aos próprios proponentes 

em conjunto ou de forma isolada. Quanto às custas 

do registro imobiliário das unidades habitacionais, 

estas serão suportadas pelo beneficiário.

Por fim, convém mencionar que para 

instrumentalizar a Reurb foram criados mecanismos 

aptos e capazes de disponibilizar o instituto e 

tornar seus procedimentos claros, rápidos, seguros 

e factíveis. Neste contexto, temos como institutos 

jurídicos que foram franqueados e que podem 

ser admitidos no âmbito da Reurb, nos termos do 

artigo 15 da Lei Federal nº 13.465/2017 e artigo 8º 

do Decreto Federal nº 9.310/2018:

 

Legitimação fundiária, Legitimação de Posse, 

Usucapião, Desapropriação em favor dos 

possuidores e por interesse social, A arrecadação 

de bem vago, O consórcio imobiliário, Doação, O 

direito de preempção, A transferência do direito 

de construir, A requisição, em caso de perigo 

público iminente, A intervenção do Poder Público 

em parcelamento clandestino ou irregular, A 

alienação de imóvel pela administração pública 

diretamente para o seu detentor, Compra e venda, 

Concessão de uso especial para fins de moradia, 

Concessão de direito real de uso, Desapropriação, 

Condomínio de lotes, Loteamento de acesso 

controlado e o Condomínio urbano simples.

Existe muito a explorar, estudar, dissecar e 

debruçar-se sobre o assunto, que não pretendemos 

aqui esgotar, mas por hora damo-nos por satisfeitos 

em nossas considerações gerais acerca do instituto.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo irá analisar 

historicamente os avanços da matéria 

de registros públicos para evidenciar 

a importância da garantia da segurança jurídica e 

da proteção patrimonial. Tal pesquisa analisará 

as modificações legislativas em matéria de 

parcelamento de solo e regularização fundiária 

até o advento da Lei número 13.465/2017, com 

a eventual alteração ocorrida em detrimento da 

entrada em vigência da Lei número 14.382/2022.

O primeiro objetivo que se pretende atingir é 

realizar breve contexto histórico do registro de 

imóveis e a sua importância para a proteção 

jurídica dos usuários dos serviços desde o 

sistema de sesmarias e concessão de terras pela 

coroa. Por tais análises, verificar a aplicabilidade 

do instituto, a importância das serventias 

extrajudiciais e a evolução das legislações para que 

seja delimitado o conceito do objeto do trabalho. 

Após disposições gerais, serão efetuados breves 

comentários acerca das modalidades de Reurb, quais 

sejam, Reurb-E, Reurb-S e inominada, bem como os 

meios de se proceder a devida adequação na prática, 

com observância ao procedimento administrativo 

perante a Prefeitura Municipal até a consequente 

emissão da Certidão de Regularização Fundiária. 

Por fim, será feita análise da elaboração da 

listagem, bem como avaliar possibilidades de 

ocorrência de problemas antes e após o registro 

perante os cartórios de registro de imóveis, 

em decorrência de falhas pelo poder público, 

o que será o foco principal do presente artigo.

Quanto à metodologia, esta será efetuada por 

pesquisa bibliográfica referencial por intermédio 

de seleção de textos, os quais serão analisados 

por meio de revisão sistematizada de bibliografias 

com o intuito de se obter informações de grande 

relevância para o estudo do fenômeno, bem como a 

descrição e as características que levaram o Brasil a 

necessitar de legislação específica para a promoção 

do procedimento de regularização fundiária urbana, 

pela qual se formará banco de dados para posterior 

refinamento da amostra e formação de portfólio 

de textos. Após análise minuciosa de todos os 

fatores, dados e documentos, será verificada a 

efetividade do procedimento e os impactos das 

mudanças legislativas ao decorrer dos últimos 

A IMPORTÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
E DA COMPOSIÇÃO DA LISTAGEM DE 
OCUPANTES NA CRF

anos, a fim de constatar se o atual processamento 

está de acordo com as necessidades éticas, 

bem como em conformidade com os princípios 

do Estado Social e Democrático de Direito.

Todo o empenho para a realização do presente 

artigo científico servirá para efetuar abordagem 

crítica quanto à elaboração das listagens que 

compõem a CRF, a qual poderá gerar problemas 

patrimoniais entre os beneficiários, bem 

como injustiças fáticas de difícil reparação em 

virtude da ausência de acesso à justiça pelas 

partes hipossuficientes nos procedimentos. 

1. CONCEITO HISTÓRICO RELEVANTE

A propriedade é tema extremamente complexo 

no Brasil desde o seu descobrimento, no entanto, 

compreender tal assunto exige profunda reflexão 

sobre o avanço da ocupação de terras e da 

participação do registro de imóveis na história, para 

que se possa discutir a importância da realização da 

regularização de assentamentos urbanos informais 

por meio de mecanismos mais recentes, como é o 

caso da Reurb.

Após o descobrimento do país, o rei de Portugal 

recebeu o título de posse sobre o Brasil e realizou 

desmembramentos e concessões por meio do 

sistema de sesmarias, o que ocorreu até por volta 

do ano de 1822, momento em que se observava 

alguns movimentos iniciais em elaborações de 

legislações. No ano de 1850, houve a separação 

do domínio público da posse, com a possibilidade 

de realizar o chamado registro do vigário, o qual 

era efetuado em decorrência da competência 

atribuída aos vigários pela situação do imóvel. 

Neste período havia intensa preocupação com 

imóveis públicos e com as chamadas terras 

devolutas, as quais tratavam-se de imóveis sem 

destinação de uso especial, no entanto, havia 

desconsideração quanto à regularização de imóveis 

particulares pela Lei de Terras e o regulamento. 

Havia grande dificuldade para proceder a 

regularização de situações relativas a imóveis, 

mesmo os públicos. Não havia recursos suficientes 

para realizar a medição, o que tornavam as descrições 

precárias. Já a titulação dos imóveis ocorria por meio 

de emissão de título de posse, o qual era registrado 

perante a paróquia mediante transmissão. A 

documentação apresentada para que o registro 

fosse efetuado gerava insegurança e desordem, 

principalmente ao passo que fossem inseridos 

sobre aquele imóvel algum gravame ou ônus.

Diferentemente da atualidade, nesta época as 

transmissões eram realizadas por tradição. Acerca 

dessa temática, dispõe Afrânio de Carvalho: 

Nesse tempo a propriedade imóvel se transmitia, 

não pelo contrato, mas pela tradição que se 

lhe seguia, de acordo com a teoria romana 

do “título” e do “modo” de adquirir. O título 

consiste na causa pela qual se dá a aquisição 
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e o modo no fato material que a exterioriza, a 

saber, a entrega do imóvel ou tradição. Enquanto 

o título traduz uma relação de direito pessoal, 

de interesse privado, a tradição exprime uma 

relação de direito real, de interesse público. 

A tradição, que indicava externamente o 

câmbio de titularidade, era, portanto, o modo 

de transferência da propriedade imóvel. 

O problema causado está relacionado à facilidade 

em agir de forma clandestina, pois, era facilmente 

possível inserir cláusulas no título, pois a publicidade 

era limitada em decorrência de novas alienações.

No ano de 1843 a Lei nº 317 trouxe à pauta o 

registro de hipotecas, o que tornou possível passar 

a usar as terras como meio de concessão de crédito. 

Neste contexto, Afrânio de Carvalho contextualiza:

Assim se apresentava a nossa situação 

imobiliária quando a Lei Orçamentária nº 317, 

de 1843, regulamentada pelo Decreto nº 482, 

de 1846, criou o registro de hipotecas, uma 

vez que a necessidade que primeiro se sentiu 

foi a de tornar a terra base para o crédito. 

Num país de enorme extensão territorial, cuja 

economia assentava sobretudo na agricultura, 

pois até o meado do século XX, se tornara lugar 

comum a afirmativa de ser essencialmente 

agrícola, compreende-se que a ideia do 

registro tenha acudido em primeiro plano para 

a proteção do crédito, e não da propriedade. 

Com o passar dos anos, o registro das hipotecas 

não logrou êxito, pois o foco estava na concessão 

e proteção de crédito, e não na regularização 

da área em si, motivo pelo qual, estenderam-

se as transmissões. Com as mudanças 

mencionadas, no ano de 1864, surgiu-se o 

registro geral por meio da Lei nº 1.237, o qual 

trouxe em seu escopo os livros para escrituração.

Neste momento, deixa-se de utilizar-se o registro 

por meio da tradição e passa-se a utilizar o sistema 

de transcrições, pelo qual utilizava-se livros enormes 

com colunas e diferentes informações pelas quais se 

gravavam informações relacionadas aos imóveis e 

os transmitentes, o que resultou em grande avanço 

para a publicidade registral e lançamento de ônus.

Em 1890, foi proferido o Decreto nº 169-

A e o regulamento 370, os quais passaram 

a obrigar a especificação das hipotecas, o 

registro dos atos de transmissões por meio 

do lançamento nos livros de transcrições, o 

qual permaneceu vigente até o Código Civil. 

O Código Civil de 1916 manteve a forma de 

lançamento, porém, passou-se a presumir o 

domínio ao proprietário do imóvel. Neste contexto 

surgiram princípios que mesmo que houvessem 

algumas alterações ainda se encontram presentes. 

Com base no exposto, Afrânio de Carvalho dispõe:

Bem examinado, o Código, pressupondo o título 

causal, manteve a inscrição como modo de 

adquirir, tomado esse termo no sentido genérico 

que possui por toda parte onde o lançamento 

do título não é copiativo, mas seletivo de 

dados essenciais. A despeito de não predispor 

o cadastramento da propriedade, adotou 

vários princípios básicos inerentes a um bom 

sistema registral, como, além do de inscrição 

(arts. 530 e 676 e § único do art. 860), os de 

prioridade (§ único do art. 833), de legalidade 

(art. 834), de especialidade (art. 846), de 

publicidade (art. 856) e de presunção (art. 859). 

Por um lapso deixou de adotar o da fé pública. 

Em 1928, houve a consolidação de um princípio 

de suma importância para o sistema de registro 

até a contemporaneidade. Este dispositivo foi 

inserido nas legislações por meio do decreto nº 

18.542, o qual regulamentou a Lei nº 4.827, de 

1924. Basicamente, o objetivo do referido princípio 

basilar foi estabelecer um regramento quanto à 

necessidade de se obedecer a uma sequência de 

fatos nas transmissões, como por exemplo, não pode 

efetuar a partilha de um imóvel de um proprietário 

que faleceu sem que a sua aquisição não fosse 

devidamente registrada nas transcrições. Desta 

forma, passou-se a atribuir ainda mais segurança 

quanto ao “histórico” dos fatos relacionados 

ao imóvel, sendo necessário que houvesse a 

continuidade, a qual poderia ser acompanhada 

por meio da cadeia filiatória do imóvel. 

Em 1939, houve a regulamentação das transcrições 

e inscrições. Nesse aspecto, os atos de transmissão 

passaram a ficar condicionados às transcrições 

e os gravames acerca de ônus condicionados às 

inscrições. Já em 1948, foi proposta perante as 

Corregedorias dos Estados um projeto relacionado 

ao cadastro por medidas jurídicas, no entanto, 

acabou por ser decretada, na forma da lei sob nº 

1.000, de 21 de outubro de 1969, pelo qual foi 

apresentada complexa aplicabilidade cotidiana, 

o que resultou em sua futura revogação. 

Na década de 70, entrou em vigência a legislação 

mais importante para o sistema de registros 

públicos, a qual aplica-se até hoje. A Lei número 

6.015, de 31 de dezembro de 1973 substituiu o 

decreto-Lei número 1.000, a qual teve diversas 

alterações pela Lei número 6.216, de 30 de junho de 

1975, a qual logrou êxito e trouxe a aplicabilidade 

do chamado “registro geral” e seus livros. 

Passou-se a modificar as formas de lançamento dos 

atos e também a utilização de lançamentos e controle 

em folhas soltas com lançamentos realizados 

por máquinas de escrever, o que causou grande 

preocupação acerca do cuidado e dos materiais 

utilizados, pois não havia garantia do cuidado com 

as informações lançadas e nem a permanência 

das informações em detrimento de grande lapso 

temporal. O principal ponto de alteração foi a 

junção das transcrições e inscrições para o termo 

“registro”, que se trata de composição mais ampla.
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Da mesma forma, surgiu na mencionada legislação o 

termo “matrícula”, a qual nada mais é do que a “folha 

solta” anteriormente exposta, pela qual pode-se 

lançar os atos de forma sequencial em detrimento 

das existência de alguns princípios basilares. 

Outros dispositivos foram assertivos quanto às 

possibilidades trazidas, como o procedimento de 

retificação de registro, retificação de área, dúvida 

em caso da discordância de notas devolutivas 

formuladas em caso de atos de registro e de 

providências em caso de atos de averbações.

Por fim, quanto às alterações trazidas pela legislação, 

verificou-se grande importância ao princípio 

da publicidade, o qual aos olhos de Afrânio de 

Carvalho possuem dois graus distintos. O primeiro 

relativo ao que consta nos atos da matrícula em 

face a terceiros interessados, o segundo acerca da 

garantia de um direito. Neste sentido, expõe o autor:

A publicidade dos direitos imobiliários pode ser 

organizada de mais de uma maneira, conforme 

a eficácia que a legislação lhe pretenda atribuir. 

Essa eficácia varia em escapa de poucos graus, 

entre os quais, porém, a diferença é muito 

sensível para as relações jurídicas. De maneira 

geral, admite-se a configuração de três sistemas 

principais de publicidade, que se revezam, com 

variantes, nos países da comunidade mundial. O 

primeiro atribui à publicidade o efeito de aviso a 

terceiro de atos que se perfazem pelo só acordo 

de vontades e que, portanto, não dependem dela 

para ganharem existência. O título é decisivo 

entre as partes nesse sistema, chamado, por 

isso, de consensual ou privativista, mas não 

passa delas, sendo necessária a publicidade para 

chegar eficazmente a terceiros, o sistema devido 

à sua origem, costuma ser denominado francês. 

O segundo confere à publicidade o efeito de 

constituir o direito, que, antes dela, não se 

perfaz entre as partes, ainda que, em torno 

dele, haja acordo de vontades. O modo de 

adquirir, absorvendo o título, é decisivo nesse 

sistema, que, por exigir uma solenidade de 

investidura ou legitimação da autoridade 

pública, é chamado de privativista. Tendo a sua 

característica na constitucionalidade, pois a 

publicidade é elemento essencial do próprio ato 

de mutação jurídico-real, o sistema por causa 

da sua proveniência é designado como alemão. 

Da mesma forma, o terceiro e último grau 

resultante de uma combinação do título e do modo, 

e assim expõe o mesmo autor sobre a temática:

O terceiro, eclético, combinando o título 

com o modo de adquirir, de acordo com a 

doutrina romana, substitui a tradição pela 

publicidade registral, à qual concede o duplo 

efeito de constituir o direito real e de anunciá-

lo a terceiros. Antes da publicidade, o ato 

cria obrigações entre as partes, mas, uma 

vez efetuada, perfaz a mutação jurídico-real, 

inerente e, ao mesmo tempo, tornando o direito 

oponível a terceiros. Essa dupla eficácia é a do 

Direito Brasileiro desde a Lei Imperial de 1964.

No ano de 1979, especificamente em 19 de 

dezembro, entrou em vigência a Lei número 

6.766, a qual passou a regular o parcelamento 

de solo e outras providências, a qual já evidencia 

no artigo 2º1 que o referido parcelamento 

poderá ser feito por intermédio de loteamentos 

ou desmembramentos. Observa-se que a 

legislação trouxe grande importância ao registro 

de imóveis, pois, no artigo 182, estabeleceu o 

procedimento de registro, ou seja, os requisitos 

necessários para qualificação documental. 

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, 

a qual acrescentou dispositivos importantes 

em relação ao direito urbanístico. Inicialmente 

foram estabelecidos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, bem como direitos sociais 

e fundamentais, bem como atribuiu importância 

à função social da propriedade responsabilizou 

o município pela elaboração de plano diretor 

e desenvolvimento de políticas públicas. 

A Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, teve 

grande importância para os avanços na matéria de 

desenvolvimento urbanístico, pois regulamentou 

os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e 

estabeleceu diretrizes gerais da política urbana. 

O artigo 2º estabeleceu meio para o desenvolvimento 

da função social da propriedade e das cidades, e no 

inciso XIV inseriu a regularização fundiária. Observa-

se que neste contexto há especial atenção à ocupação 

de áreas por população de baixa renda, situações 

socioeconômicas e normas técnicas3. Tais fatos 

são reforçados pela alínea “q” do artigo 4º, o qual 

definiu a CRF como instrumento de regularização. 

No ano de 2009, foi promulgada a Lei 11.977, a 

qual estabeleceu as medidas jurídicas urbanísticas, 

ambientais e sociais para o procedimento de 

regularização fundiária. Foi revogada pela medida 
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provisória número 759, de 22 de dezembro de 

2016, a qual foi convertida na lei número 13.465, 

de 11 de julho de 2017, que representou grandes 

avanços para a matéria e para o processamento do 

procedimento. 

O artigo 28 da lei mencionada estabeleceu as 

fases para o processamento, quais sejam: a) o 

requerimento perante o ente municipal, b) o 

processamento administrativo, c) elaboração do 

projeto, d) saneamento do projeto, e) decisão 

da autoridade, f) expedição da Certidão de 

Regularização Fundiária – CRF e g) registro da CRF e 

do projeto perante o cartório de registro de imóveis. 

Recentemente, com a Lei número 14.382, de 27 

de janeiro de 2022, que resultou na conversão 

da Medida Provisória número 1.085, de 27 de 

dezembro de 2021, trouxe uma última alteração 

quanto ao procedimento administrativo, pois 

alterou o parágrafo 1º artigo 76 e determinou 

que a apresentação do procedimento deverá 

ser levada aos cartórios de registro de 

imóveis por meio eletrônico, utilizando-se 

do sistema de registro eletrônico de imóveis.

Por fim, o presente capítulo teve o escopo de 

evidenciar o avanço histórico do registro de 

imóveis para que seja possível observar a proteção 

jurídica e a adequação da situação fática dos 

ocupantes de núcleos urbanos informais por meio 

do instituto da regularização fundiária urbana. 

2. FORMAS DE TITULAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA

O Brasil é um país marcado pela extrema 

desigualdade social, o que garante que o acesso 

a moradia digna seja um sonho distante para 

uma parcela da população. O artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 determina como 

um dos direitos sociais a moradia. Ocorre que a 

questão da moradia é complexa, principalmente 

quando objeto de estudo e pesquisa exaustiva. Em 

regra, acredita-se que a moradia em seu caráter 

de direito social soma-se ao fundamento da 

República Federativa do Brasil previsto no inciso 

III, do artigo 1º da carta magna4 , ou seja, não 

basta a existência de uma moradia, ela deve ser 

digna e receber os equipamentos e obras públicas 

necessárias para a manutenção da vida e saúde. 

Passadas as considerações iniciais, torna-

se necessário avançar pelos conceitos para 

estruturar os alicerces do trabalho e embasar 

o objetivo central da presente pesquisa. 

2.1. DAS MODALIDADES DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 

Para que seja possível iniciar discussões sobre 

as formas de titulação, torna-se necessário 

primeiramente compreender as modalidades, bem 

como as formas passíveis de regularização. Apenas 

posteriormente a tais conceitos, é possível analisar os 

mecanismos aplicáveis para a titulação dos ocupantes 

dos núcleos urbanos e a importância da formação 

das listagens para as situações fáticas existentes. 

Inicialmente, cabe evidenciar que o presente 

trabalho possui como ponto central a listagem 

formada em Regularização Fundiária Urbana, 

principalmente de Interesse Social, o que será 

melhor explorado em momento posterior. 

A Lei número 13.465, de 11 de julho de 2017, 

trouxe em seu escopo e contexto diversas 

alterações em detrimento da legislação anterior 

que tratava sobre a regularização fundiária. 

Ademais, por meio dos dispositivos presentes em 

seu conteúdo, existem duas modalidades passíveis 

de utilização de tal instituto jurídico, sendo elas a 

regularização fundiária de interesse social (Reurb-S) 

e regularização fundiária de interesse específico 

(Reurb-E). A primeira possui como escopo a 

adequação de imóveis localizados em núcleos 

urbanos informais e mais importante que o primeiro 

requisito, a necessidade de ser composto por 

população de baixa renda. Já a Reurb-E serve para 

adequação de imóveis situados em núcleos urbanos 

que não se enquadram nas hipóteses de interesse 

social, ou seja, utiliza-se para a determinação 

do instituto legal o critério eliminatório.

Estes dois mecanismos estão facilmente 

evidenciados na legislação, entretanto, além dessas 

duas hipóteses, há também uma outra, a qual não 

recebeu uma denominação pelo legislador, sendo 

denominada pela doutrina como Regularização 

Fundiária Inominada. Tal instituto serve para 

adequar situações jurídicas ao mundo fático de 

imóveis situados em núcleos urbanos informais que 

antecedem a Lei de parcelamento de solo e estão 

em caráter de irreversibilidade, cabendo ao poder 

público apenas adequar a situação para que tais 

imóveis passem a contemplar a sua função social. 

Nesta hipótese, há dispensa de diversos documentos 

para a elaboração dos projetos e qualificação 

registral, pois, tendo em vista o seu real objetivo 

de adequação, a regularização deve ser facilitada. 

2.2. FORMAS DE REALIZAR A REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA URBANA

De acordo com a lei número 13.465/2017, núcleo 

urbano é um assentamento com a presença de 

população, com uso de características urbanas, 

composto de área inferior à fração mínima de 

parcelamento5. A diferença entre esta definição 

para a de núcleo urbano informal corresponde a 

à existência de clandestinidade, irregularidade, 

ou seja, situação em que não possível proceder 

a devida adequação e titulação dos ocupantes.

Após estudo detalhado e compreensão de 

que se trata de um núcleo urbano informal, 

predominantemente ocupado por população 

de baixa renda, a próxima tarefa complexa é 

compreender  qual mecanismo será utilizado para a 

correta adequação da situação fática em virtude da 

realidade existente naquele assentamento6. Neste 

sentido, a autora Paola de Castro Ribeiro Macedo 
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expõe: 

Por núcleo urbano informal, entende-se o 

assentamento humano clandestino ou irregular, 

situado em área urbana ou rural, com usos e 

características urbanas, constituído de unidades 

imobiliárias, com área inferior ao módulo mínimo 

de parcelamento rural, ou no qual não tenha sido 

possível realizar a titulação dos seus ocupantes. 

Para adequar a situação jurídica, após determinar 

se o imóvel objeto de adequação se trata de 

regularização fundiária de interesse social, 

específica, ou inominada, a próxima tarefa é analisar  

qual das formas previstas em leis será utilizada.

Com o escopo de facilitar a regularização de tais 

núcleos, a legislação possibilita a utilização de 

diversos mecanismos, os quais são reforçados 

pelas Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

De acordo com a legislação vigente na data de 

elaboração do presente artigo, as formas de 

regularizar os assentamentos são: parcelamento 

de solo, condomínio edilício, conjuntos 

habitacionais, condomínio urbano simples. Ainda 

se torna possível utilizar-se do direito de laje.

As estatísticas mostram que a regularização fundiária 

tem sido utilizada como meio de adequação de 

situações fáticas. De acordo com as informações 

previstas no serviço de atendimento eletrônico 

compartilhado - SAEC, a utilização da Reurb tem 

aumentado no estado de São Paulo. No ano de 

2009, houve 119 procedimentos, com o registro de 

85 unidades. No ano de 2020, foram realizados 638 

registros, com a regularização de 43.276 unidades, 

e por fim, em 2022, até a data do presente artigo, 

houve 507 procedimentos com a adequação de 

35.826 unidades, o que evidencia que, apesar de 

ser um instituto jurídico novo para o ordenamento, 

tem sido objeto de utilização e sucesso.

2.3. MECANISMOS DE TITULAÇÃO DE OCUPANTES

A titulação ocorre por meio da listagem presente 

na certidão de regularização fundiária, porém, 

para que seja realizada a referida titulação, torna-

se necessário que se utilize um dos mecanismos 

previstos em lei, no entanto, a Lei número 13.465, 

de 11 de julho de 2017 possui rol exaustivo de 

institutos jurídicos7. Ao que parece, a legislação 

tentou simplificar mecanismos e possibilitar, das 

mais variadas formas, a efetivação da referida 

titulação, tais como desapropriação, consórcio, 

preempção, alienação pela administração pública 

diretamente para o detentor, doação, compra e 

venda, entre outros.  

Diversos fatores como a própria falta de 

conhecimento dos mecanismos jurídicos previstos 

em lei pela administração pública, a falta de 

efetividade e a falta de celeridade, faz com que 

os mais utilizados sejam a legitimação fundiária e 

a legitimação de posse, os quais serão objeto de 

análise pelo presente capítulo.

A legitimação fundiária foi trazida pela Lei 

13.465/2017 e constitui forma de aquisição 

originária de propriedade8 atribuído pelo poder 

público, pela qual, após devido processamento, o 

beneficiário recebe a propriedade do imóvel livre 

e desembaraçada de qualquer ônus ou gravames. 

Em regramento específico, foi estabelecido que tal 

mecanismo apenas poderá ser utilizado para os 

núcleos urbanos informais existentes anteriormente 

a 22 de dezembro de 2016, e este é muito utilizado 

nos casos de Reurb-S, sendo que o beneficiário não 

poderá ser proprietário de outro imóvel, e nem ter 

sido contemplado em outra legitimação fundiária.

Quanto à legitimação de posse, trata-se de ato 

do poder público, pelo qual é concedida a posse 

ao ocupante, sendo possível a sua conversão 

em propriedade, desde que esta seja mansa, 

pacífica e decorra o prazo de cinco anos após 

a titulação. Esta forma de atribuição pode ser 

conferida apenas para imóveis que não estejam 

localizados em áreas públicas e pode ser 

transferida por causa mortis ou ato inter vivos. 

Após decorrido o lapso temporal mencionado, torna-

se forma originária de aquisição da propriedade livre 

e desembaraçada de ônus e gravames, havendo 

possibilidade de cancelamento da titulação, desde 

que esta ocorra antes da conversão em propriedade 

e contrarie a função do referido mecanismo.  

3. A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO DAS 

LISTAGENS DE TITULAÇÃO DA CERTIDÃO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O presente capítulo tem como fundamento analisar 

os problemas possíveis em detrimento da listagem 

elaborada em procedimento de regularização 

fundiária de interesse social, por legitimação 

fundiária, a qual consiste em aquisição originária de 

propriedade, conforme evidencia o inciso VII, do artigo 

11, da Lei número 13.465, de 11 de julho de 20179.

Inicialmente, expõe-se que, de acordo com o artigo 

14 da Lei 14.465/2017, diversos entes possuem 

legitimidade para requerer o procedimento 

perante a municipalidade, dentre os quais se 

destacam os próprios beneficiários, individual 

ou coletivamente, cooperativas habitacionais ou 

associações de moradores10. Os legitimados poderão 

requerer até mesmo a prática dos atos perante 

o cartório de registro de imóveis, após o devido 

processamento perante a Prefeitura Municipal. 

A Certidão de Regularização Fundiária expedida 

pelo município possui regramento legal, pelo qual 

são atribuídas informações mínimas que deverão 

conter em seu corpo, quais sejam, a) o nome do 

núcleo, b) a localização, c) a modalidade, d) as 

responsabilidades das obras e infraestruturas, 

e) a indicação das unidades e f) a listagem. 

A listagem é o mecanismo utilizado para atribuir o 

imóvel ao ocupante do imóvel de forma generalizada 

aos moradores dos núcleos urbanos e possui como 

característica a facilitação para que a situação seja 

resolvida, é realizada pelo poder público e deve 

ser objeto de grande empenho em sua formação. 

No inciso VI, do artigo 41, da Lei número 
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13.465/2017, consta que a listagem será composta 

pelo nome dos ocupantes, estado civil, profissão, 

número de inscrição no cadastro de pessoa física 

da Fazenda, o número do registro geral e a filiação. 

Entretanto, o objetivo principal do procedimento 

é a busca pela efetivação, motivo pelo qual a 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo, no item 274, II, estabeleceu que, na listagem, 

bastará apenas conter o nome, CPF, e dos cônjuges, 

podendo eventuais dados complementares 

ser apresentados em situações futuras11. 

Neste aspecto surgem dois problemas e um 

facilitador. O primeiro problema está relacionado a 

gratuidade, pois a legislação indica expressamente 

as hipóteses de gratuidade no artigo 13 da Lei 

13.465/2017, no entanto, eventuais averbações 

futuras de atualização de qualificação deverão 

ser cobradas pelos Oficiais. Em muitos casos, 

principalmente tratando-se de Reurb-S, os 

ocupantes não têm condições financeiras de 

arcar com custas e emolumentos. Quanto ao 

facilitador, tal fato evita devoluções por questões 

relacionadas a falta de qualificação em detrimento 

do Princípio da Especialidade Subjetiva previsto 

no artigo 176, III, alíneas “a” e “b” da Lei nº 

6.015/73 e possibilita o registro de forma célere.

Por último, o segundo problema observado e mais 

gravoso ao procedimento relaciona-se ao ponto 

central do presente artigo, pois a soma da forma 

em que a listagem é elaborada, com a possibilidade 

de ausência de qualificação das partes, pode 

resultar em situações de difícil resolução, as 

quais podem desencadear em diversos outros 

problemas dentro dos núcleos urbanos informais.  

3.1.  OS IMPACTOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS E AOS COFRES PÚBLICOS

Antes de analisar o critério fático e impactos na 

vida dos ocupantes, torna-se necessário fazer 

uma pequena reflexão sobre os impactos que 

podem ocorrer também ao poder público e ao 

cartório de registro de imóveis na aplicação 

superficial de tal mecanismo de titulação. 

Conforme exposto no capítulo anterior, o critério 

para análise da composição da modalidade de 

Reurb aplicável ao núcleo urbano informal está 

relacionado à renda da população residente no 

local. Ao realizar uma listagem com foco deturpado, 

sem o devido estudo, o maior impactado é o próprio 

poder público, pois há necessidade de elaboração 

de legislações, o que move o sistema legislativo 

municipal, além de estudos e trabalhos técnicos, 

análise de eventuais riscos ambientais, mobilidade, 

acessibilidade, implementação de equipamentos 

necessários e por fim a desvalorização do imóvel, 

resultando em impacto em recolhimento de tributos. 

A Lei número 13.465/2017, conforme 

exposto anteriormente, possui rol taxativo 

de obrigatoriedades de isenção em custas e 

emolumentos perante os cartórios de registro de 

imóveis, os quais são dotados de repasses de diversas 

naturezas, o que causa impacto aos cofres públicos. 

Os órgãos públicos são os mais prejudicados 

com os possíveis equívocos resultantes da 

formação da listagem, a qual deverá ter como 

primeiro passo estudo empírico sobre dados 

populacionais prévios considerando a possibilidade 

de existência de núcleo misto, composto 

por diversas famílias com rendas variadas.

Outro ponto de extrema importância está 

relacionado à celeridade na elaboração do 

procedimento resulta no aumento de arrecadação 

fiscal, pois o imóvel passa a ter cadastro 

municipal e recolher IPTU em favor do município.

3.2. PROBLEMAS FÁTICOS EM VIRTUDE DA 

ELABORAÇÃO DA LISTAGEM NA CRF

Passa-se aos diversos problemas passíveis de 

ocorrência em virtude da formação das listagens 

na composição da Certidão de Regularização 

Fundiária - CRF, com foco específico em 

núcleos urbanos informais ocupantes por 

população de baixa renda, ou seja, nos casos 

de regularização fundiária de interesse social. 

Nestes assentamentos, geralmente a 

ocupação se deu de forma desorganizada e 

sem o estabelecimento de políticas de gestão 

urbanística e condições mínimas de saneamento 

e infraestrutura, motivo pelo qual, ao desenvolver 

qualquer tentativa de adequação, todos os cuidados 

necessários devem ser observados. Nesse contexto, 

José dos Santos Carvalho Filho expõe em sua obra: 

O alvo do dispositivo é a parte da comunidade 

menos favorecida quanto à renda familiar e ao 

status econômico em geral. A precária situação 

econômica das pessoas, que normalmente se 

agrupam em conglomerados sem qualquer 

condição digna de vida, não pode ser obstáculo 

à ação urbanística do Poder Público. Tal situação, 

ao revés, reclama muito maior atenção por parte 

das autoridades públicas, que devem encetar 

todos os esforços para proporcionar a essas 

pessoas um mínimo que seja de conforto e bem-

estar, e para isso é necessário que se adotem 

algumas providências no campo urbanístico.

Geralmente, para realizar a listagem dos ocupantes, 

os funcionários, ou parceiros contratados pela 

Prefeitura Municipal, realizam um cadastramento 

parecido com o censo realizado pelo IBGE, no qual 

um membro passa de imóvel em imóvel coletando 

informações dos ocupantes. Posteriormente, 

são tomadas medidas para a coleta de dados, 

procedimentos estes passíveis de falhas. 

Após tal coleta, tendo em vista que o procedimento 

se encontra em fase final, são realizadas as 

vinculações por meio de planilhas, e em alguns 

casos ao apresentar ao registro de imóveis, é 

incitado o Princípio da Cindibilidade, com foco 

específico na possibilidade de apresentar listagens 

complementares, bem como realizar as titulações 

nos casos em que não houve problemas quanto ao 

registro. 

Habitualmente, os problemas passíveis de entraves 

quanto ao momento do ingresso estão relacionados 

a erros de digitação que geraram CPF inválido, falta 

de evidenciação da existência de cônjuge, porém, 

consta na listagem que o beneficiário é casado, 

dentre outros, os quais não são tão gravosos, 



40 | MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE |   41

pois são passíveis de correção antes do registro. 

Situações menos gravosas podem ocorrer, 

como falta de dígitos ou órgão expedidor no 

registro geral, endereços dos beneficiários 

equivocados, ausência de acentos nos nomes, 

esses também são passíveis de correção por meio 

de averbações, entretanto algumas situações 

não são facilmente revertidas e podem gerar 

problemas até mesmo dentro dos assentamentos.

O problema maior está entrelaçado às situações em 

que o registro é concretizado, pois não é possível 

o seu mero cancelamento. Nas piores hipóteses, 

pode ocorrer lançamento de beneficiários que 

apenas estavam no imóvel no dia do cadastramento 

não sendo estes os verdadeiros ocupantes. Em 

outras situações, existem lotes que possuem 

mais de uma residência e não há observância 

ao caso concreto, havendo a legitimação do 

imóvel como um todo para um único legitimado. 

Por fim, há possibilidade de equívocos de digitação, 

resultando na troca de imóveis, nos quais um 

beneficiário acaba por ser legitimado em outro 

imóvel que não o pertence, o que pode gerar 

inúmeras disputas até mesmo entre os ocupantes 

no próprio bairro. Imagina-se a hipótese em que um 

beneficiário residente em um imóvel de trinta metros 

quadrados acaba por ser legitimado em um imóvel 

de duzentos metros quadrados de outro ocupante.

Ademais, também é possível ocorrer situações 

nas quais os proprietários se identifiquem como 

solteiros, e não conviventes em união estável, no 

entanto, tal fato pode ser uma inverdade, fazendo 

com que o cônjuge tenha sua situação patrimonial 

prejudicada. Por outro lado, o beneficiário pode 

identificar-se como solteiro e estar casado, o que 

poderá causar problemas futuros até mesmo para 

a própria municipalidade tendo em vista a sua 

responsabilidade na elaboração do procedimento.

Tais possibilidades evidenciam a necessidade de 

cuidado extremo na elaboração das listagens, 

e a necessidade de se estabelecer diretrizes 

e mecanismos que garantam a efetividade do 

procedimento, para que problemas futuros sejam 

evitados e as partes beneficiárias possam de fato 

comemorar a aquisição de sua primeira propriedade, 

livre e desembaraçada de ônus, inscrições e gravames. 

CONCLUSÃO

Ao passar dos anos, a matéria relacionada aos 

registros públicos sofreu diversas modificações até 

chegar ao momento em que se passou a usar o 

sistema de fichas de matrículas, em 1976. Com os 

avanços legislativos entrelaçados às incumbências 

das serventias extrajudiciais, houve a necessidade 

de aumentar a proteção dos usuários dos serviços 

públicos prestados em garantia da segurança jurídica. 

Da mesma forma, a matéria de desenvolvimento 

urbano foi objeto de diversas legislações ao 

decorrer dos anos, até a elaboração da Lei 

número 13.465/2017, a qual corresponde 

a medida legislativa para criar mecanismos 

facilitadores de adequação de situações fáticas 

às situações jurídicas que até então não podiam 

ser regularizadas pelos mecanismos tradicionais. 

A legislação específica trouxe basicamente três 

formas de regularização fundiária, a primeira de 

interesse específico, a segunda social e a terceira 

pela qual não houve uma atribuição de nome, sendo 

conhecida pela doutrina como inominada, pela qual se 

regularizam situações consolidadas anteriormente à 

Lei número 6.766/79 (Lei de Parcelamento de Solo).

Por intermédio de tal instituto jurídico, torna-

se possível realizar a adequação do solo por 

parcelamento, sendo desmembramento (glebas) ou 

loteamentos, condomínios edilícios, podendo ser 

horizontal ou vertical, ou conjuntos habitacionais, 

pelos quais ainda há nos cartórios um lote de 

terras, mas  de fato já existe um empreendimento 

construído. Ainda é possível utilizar-se de 

mecanismos como o condomínio urbano simples, 

quando há mais de uma construção dentro do 

mesmo imóvel e o direito de laje, o que demonstra 

o interesse da legislação em corrigir situações 

e adequar juridicamente por meio de diversos 

mecanismos. 

 O procedimento administrativo de acordo com 

o que dispõe a legislação deve ser efetuado 

dentro das Prefeituras Municipais, pelas quais é 

expedida a Certidão de Regularização Fundiária 

– CRF ao final, acompanhada da listagem dos 

ocupantes dos imóveis e suas devidas qualificações.

A referida listagem deve ser objeto de intenso 

estudo e de extremo cuidado em sua elaboração, 

principalmente quanto à qualificação das partes, 

eventuais uniões estáveis sem a existência de 

escritura e a comprovação da ocupação do imóvel, 

pois, a falta de zelo na montagem da Certidão de 

Regularização Fundiária pode trazer prejuízo aos 

cofres públicos, dificuldades a efetividade do registro 

perante os cartórios, problemas patrimoniais aos 

beneficiários, disputas internas, e até mesmo 

injustiças, o que foge ao interesse na elaboração 

de políticas públicas, bem como na consagração da 

função social da propriedade, conforme determina o 

estatuto da cidade e a Constituição Federal de 1988. 

NOTAS 

1 Art. 2°. O parcelamento do solo urbano 

poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições 

desta Lei e as das legislações estaduais e 

municipais pertinentes.

 2 Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento 

ou de desmembramento, o loteador deverá 

submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 

(cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade 

da aprovação, acompanhado dos seguintes 

documentos:

 3 Art. 2°. A política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante a seguinte diretriz geral:

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante 

o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da 
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população e as normas ambientais;

 4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

5 I - núcleo urbano: assentamento humano, com 

uso e características urbanas, constituído por 

unidades imobiliárias de área inferior à fração 

mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, 

de 12 de dezembro de 1972, independentemente 

da propriedade do solo, ainda que situado em área 

qualificada ou inscrita como rural;

 6 II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, 

irregular ou no qual não foi possível realizar, por 

qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, 

ainda que atendida a legislação vigente à época de 

sua implantação ou regularização;

7 Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da 

Reurb, sem prejuízo de outros que se apresentem 

adequados, os seguintes institutos jurídicos:

I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, 

nos termos desta Lei;

II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 

da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil), dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973;

III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos 

termos dos § 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 

1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil);

V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

VI - a desapropriação por interesse social, nos 

termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 

de setembro de 1962;

VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I 

do art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

VIII - a transferência do direito de construir, nos 

termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, de 

10 de julho de 2001;

IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, 

nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X - a intervenção do poder público em parcelamento 

clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;

XI - a alienação de imóvel pela administração 

pública diretamente para seu detentor, nos termos 

da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993;

XII - a concessão de uso especial para fins de 

moradia;

XIII - a concessão de direito real de uso;

XIV - a doação; e

XV - a compra e venda.

8 VII - legitimação fundiária: mecanismo de 

reconhecimento da aquisição originária do direito 

real de propriedade sobre unidade imobiliária 

objeto da Reurb;

9 Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

VII - legitimação fundiária: mecanismo de 

reconhecimento da aquisição originária do direito 

real de propriedade sobre unidade imobiliária 

objeto da Reurb;

10 Art. 14. Poderão requerer a Reurb:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, diretamente ou por meio de entidades 

da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, 

diretamente ou por meio de cooperativas 

habitacionais, associações de moradores, fundações, 

organizações sociais, organizações da sociedade 

civil de interesse público ou outras associações civis 

que tenham por finalidade atividades nas áreas de 

desenvolvimento urbano ou regularização fundiária 

urbana;

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, 

loteadores ou incorporadores;

IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários 

hipossuficientes; e

V - o Ministério Público.

Item 274.2 estabelece: Na listagem integrante ou 

complementar à CRF, bastará a indicação do nome 

civil completo e CPF dos beneficiários e de seu 

eventual cônjuge ou companheiro, podendo os 

demais dados ser complementados oportunamente.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo 

contribuir com o estudo da flexibilização 

do princípio da especialidade no registro 

de títulos oriundos da regularização fundiária urbana.

2. OS PRINCÍPIOS REGISTRAIS

Princípios são normas de valor genérico que 

orientam a compreensão do sistema jurídico, em sua 

aplicação e integração, estejam ou não positivadas1.  

De modo que toda a compreensão do direito 

passa, inicialmente, pelo estudo dos princípios. 

Assim como os princípios gerais de direito, existem 

princípios que norteiam a atividade registral, dentre 

os quais o princípio da legalidade, moralidade, 

prioridade, continuidade e especialidade. Esses 

A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE DOS TÍTULOS ORIUNDOS 
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

princípios norteadores e informativos do Direito 

Registral estão positivados essencialmente na Lei 

Federal nº 6.015/73, na Constituição Federal, no 

Código Civil, na doutrina e na jurisprudência. Passa-

se então a tratar especificamente de cada um deles.

O princípio da legalidade é um dos princípios 

fundamentais do registro de imóveis. Inclusive, 

é aquele que norteia todos os demais princípios. 

Trata-se, em sentido amplo, de princípio pelo qual 

toda ação da Administração e toda decisão dos 

tribunais deve ser resultado da aplicação da lei. 

No âmbito dos registros públicos, 

o princípio da legalidade é definido 

por Luiz Guilherme Loureiro como 

aquele pelo qual se impõe que os documentos 

submetidos ao Registro devem reunir os 

requisitos exigidos pelas normas legais para 

que possam aceder à publicidade registral2.

Marcelo Rodrigues também tece comentários: 

Na esfera do direito registral, exprime o princípio 

a ideia de que os títulos, públicos ou particulares, 

judiciais ou extrajudiciais, sem distinção, aptos a 

registro ou averbação, devem reunir os requisitos 

exigidos nas leis, a cujo fim é necessário 

submetê-los a um prévio exame, verificação 

ou qualificação, que assegure sua validade ou 

perfeição, do ponto de vista extrínseco ou formal3.  

De modo que o título não pode ingressar 

no fólio real se não observados os 

requisitos do ordenamento jurídico, 

notadamente o princípio da legalidade.  

Ultrapassada a legalidade, passa-se a tratar da 

prioridade, que tem por finalidade tanto ordenar 

o procedimento registral, estipulando o que deve 

ser analisado e registrado em primeiro lugar, 

quanto graduar os direitos reais contraditórios, 

excluindo aquele posterior incompatível e 

prorrogando o grau daquele compatível4. 

Desta forma, um dos efeitos da prioridade 

é resguardar a preferência5 do título levado 

ao fólio real. Sendo que o título prenotado 

com número menor tem preferência sobre 

aquele prenotado com número maior. 

No que diz respeito ao prazo da prática de todo o 

serviço na serventia, este prazo é de 30 dias, conforme 

o disposto no art. 188 da Lei nº 6.015/73. Diante 

disso, considera-se de 30 dias o prazo de prenotação. 

Especificidade que merece detalhamento é que em 

casos de regularização fundiária o prazo se dilata 

para 60 dias, prorrogável por igual período, nos 

termos do art. 44, parágrafo 5º da Lei nº 13.465/17.

Dando seguimento ao estudo dos princípios, 

há também o princípio da continuidade ou 

trato sucessivo. Trata-se de princípio que 

garante segurança jurídica ao estabelecer a 

necessidade de observância da cadeia de titulares, 
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de modo a criar um elo perfeito na cadeia. 

Segundo Victor Kumpel, a continuidade ou trato 

sucessivo designa que, no fólio real, uma inscrição 

é consecutiva a outra, devendo obrigatoriamente 

existir uma correspondência entre o titular do 

direito que outorga o título e o titular tabular 

(continuidade subjetiva), bem como a coincidência 

do próprio objeto (continuidade objetiva)6. 

Verificada rapidamente as especificidades 

de cada um dos princípios acima, passa-

se a tratar, no tópico seguinte e com maior 

profundidade, do princípio da especialidade.

3. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Ultrapassado o breve estudo dos princípios 

registrais, passa-se a tratar especificamente do 

princípio da especialidade registral. Trata-se de 

princípio segundo o qual todo imóvel que seja 

objeto de registro deve estar perfeitamente 

individualizado7. Deve-se individualizar não só o 

imóvel em si, como também o proprietário tabular. 

Divide-se, portanto, em especialidade objetiva 

(aquela que se refere ao imóvel) e especialidade 

subjetiva (aquela que se refere ao sujeito). 

A especialidade objetiva, de acordo com a 

doutrina, desenvolveu-se a partir da necessidade 

de se combater a clandestinidade das hipotecas8 

e compreende a plena e perfeita identificação do 

imóvel na matrícula e nos documentos apresentados 

para registro. De acordo com Marcelo Rodrigues:

Por esse princípio protege-se o registro 

imobiliário de equívocos que possam 

confundir os imóveis (e os sujeitos a que 

se referem os direitos inscritos), causando 

embaraço à segurança e à consulta dos títulos.

Assim, não se pode admitir que o título inove a 

descrição do registro anterior, devendo manter a 

descrição preexistente de forma rigorosa, sob pena 

de ofensa ao princípio da especialidade objetiva. 

Note, ainda, que não basta a descrição 

geométrica do imóvel, sendo também necessária 

uma amarração geográfica que marque a 

posição do imóvel no espaço, o que pode 

ser feito com a indicação dos confrontantes. 

Assim, para Afrânio de Carvalho, a existência 

da expressão “confrontando com quem de 

direito” aposta na escritura pública ou no registro 

viola o princípio em questão9. De modo que 

se deve mencionar o nome dos confrontantes. 

Atualmente, com a Lei nº 6.015/73, pode-se 

extrair a especialidade objetiva do art. 176, §1º, 

que exige a identificação do imóvel, que será feita 

com indicação a) se rural, do código do imóvel, 

dos dados constantes do CCIR, da denominação e 

de suas características, confrontações, localização 

e área; b) se urbano, de suas características e 

confrontações, localização, área, logradouro, 

número e de sua designação cadastral, se houver.

Anote-se também que o art. 225 da Lei nº 6.015/73 

trouxe a necessidade de que se indique com 

precisão as características e as confrontações 

do imóvel. E em se tratando de imóvel rural, a 

localização, limites e confrontações devem ser 

obtidos a partir de memorial descritivo assinado 

por profissional habilitado e com a devida anotação 

de responsabilidade técnica (ART), contendo as 

coordenadas dos vértices definidores dos limites 

dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e com precisão posicional 

fixada pelo Incra (art. 225, § 3º da Lei nº 6.015/73).

Por outro lado, a especialidade subjetiva, 

como o próprio nome indica, diz respeito ao 

sujeito. Exige-se, pois, a perfeita identificação 

e qualificação das pessoas nomeadas na 

matrícula e nos títulos levados a registro10. 

A doutrina trata da especialidade subjetiva:

Em se tratando de pessoa natural, o princípio 

da especialidade está plenamente atendido 

quando se faz referência ao seu nome civil 

completo, sem abreviaturas, nacionalidade, 

estado civil, profissão, residência e domicílio, 

número de inscrição no Cadastro das Pessoas 

Físicas no Ministério da Fazenda (CPF), 

número do Registro Geral (RG) de sua cédula 

de identidade ou, à falta deste, sua filiação 

e, sendo casado, o nome e a qualificação do 

cônjuge e o regime de bens no casamento [...]11 

Portanto, a título de exemplo, o registro de 

uma escritura pública em que a qualificação 

de uma das partes diverge daquela que se 

apresenta no registro levará o registrador, 

na qualificação registral, à devolução do 

título, em observância ao descumprimento 

do princípio da especialidade subjetiva.

4. A QUALIFICAÇÃO REGISTRAL

Quando um título é levado a registro no Registro 

de Imóveis, o registrador deve examiná-lo para 

verificar se aquele título observou os princípios 

registrais e a legislação vigente. Assim, a qualificação 

registral é definida pela doutrina como o “poder-

dever do registrador de verificar a existência no 

título de todos os requisitos necessários para 

que ele possa ingressar no registro de imóveis” 12.

Para Vitor Kumpel a qualificação registral, 

ou registrária consiste na exteriorização do 

princípio da legalidade, ou seja, constitui a forma 

mais contundente deste, ante a incumbência 

do registrador de fazer análise dos títulos de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor. 

A qualificação jurídico-registral, nesse cenário, 

é difícil e complexa; é um dever do registrador, 

exercido com independência funcional [...] mas 

sempre de forma jurídica e técnica13.

Assim, é no momento da qualificação que 

o registrador vai verificar se os princípios 

registrais foram observados. Sendo seu dever, 

com a independência que lhe é própria, 



50 | MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE |   51

apresentar nota devolutiva daqueles títulos 

que não estão de acordo com os princípios. 

Dentre os títulos que são submetidos à qualificação 

estão aqueles indicados no art. 167 da Lei nº 

6.015/73. O dispositivo elenca os títulos hábeis 

a registro (inciso I) e a averbação (inciso II). 

Em que pese o amplo rol do dispositivo, o 

presente trabalho tratará da qualificação 

registral de um título específico: a Certidão de 

Regularização Fundiária, que se apresenta no 

item 43 do inciso I do art. 167 da Lei nº 6.015/73.

No entanto, antes de se estudar o título 

oriundo da regularização fundiária, revela-

se importante contextualizar a regularização 

fundiária e sua mais recente alteração 

legislativa. Estudo que se apresenta em seguida.

5. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

Levantamento feito pela Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) em parceria 

com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou 

que o déficit habitacional14  no país cresceu 7% em 

apenas dez anos, de 2007 a 2017, tendo atingido 

7,78 milhões de unidades habitacionais em 2017. 

Levando-se em conta que este dado é de 2017, 

nos dias atuais é provável que esse número tenha 

ultrapassado oito milhões de famílias. Famílias estas 

que vivem em situação precária de moradia no país.

A problemática do desenvolvimento urbano 

informal no país não é nova. E devido à existência 

dessas moradias irregulares, já na década de 1980 

alguns municípios contavam com algumas poucas 

leis esparsas de programas de regularização. 

Já no âmbito Federal, a ainda vigente Lei nº 

6.766/79, previa – como prevê - um mecanismo 

de regularização em que o município poderá 

terminar as obras de infraestrutura e levantar 

os valores depositados pelos adquirentes 

dos lotes perante o Registro de Imóveis15. 

Destaca-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988 

trouxe o conceito de política de desenvolvimento 

urbano a ser executado por meio de leis municipais 

ou planos diretores16.  E mais, desde a Emenda 

Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, o 

direito à moradia passou a ser tratado como direito 

social, conforme o art. 6º da Constituição Federal. 

Em seguida, houve a aprovação do Estatuto da 

Cidade, que tem como objetivo, além de outros, 

a regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante 

o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação17. 

Ainda no cenário nacional, pode-se destacar a Lei 

nº 11.124/2005, que instituiu o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de 

Interesse Social, com o objetivo de implantar políticas 

e programas que promovam o acesso "a moradia 

para a população de baixa renda". Cite-se também a 

Lei nº 11.481/2007, que trouxe alguns mecanismos 

de regularização fundiária em terras da União. 

Mais recentemente, toda a sistemática de leis 

esparsas foi substituída pela Lei nº 11.977/2009. 

Essa lei dispôs sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida e sobre a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas. 

Não obstante a importância da Lei nº 11.977/2009, 

no ano de 2016 a Medida Provisória nº 759/2016, 

convertida na Lei nº 13.465/17, revogou 

completamente os dispositivos referentes à 

regularização fundiária da Lei nº 11.977/2009. 

A Lei nº 13.465/17, dentre outras questões, 

trouxe a Reurb (Regularização Fundiária Urbana). 

Na realidade, a Lei trouxe uma simplificação da 

então existente regularização fundiária da Lei nº 

11.977/09. 

Sem entrar no mérito da formalidade legislativa, 

foi louvável a iniciativa do legislador, no sentido de 

conferir à população um facilitador na regularização 

fundiária de núcleos informais consolidados. De 

modo que a Reurb veio para conferir o acesso 

ao direito social à moradia constitucionalmente 

estabelecido18.  

A Lei define a Reurb como um conjunto de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais destinadas à incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes19. 

Dentre seus objetivos, elencados no art. 10 da Lei 

nº 13.465/17, estão o de ampliar o acesso à terra 

urbanizada pela população de baixa renda, de 

modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos 

próprios núcleos urbanos informais regularizados, 

garantir o direito social à moradia digna e às 

condições de vida adequadas e, ainda, garantir 

a efetivação da função social da propriedade. 

Trata-se de um verdadeiro procedimento 

administrativo dividido em duas fases distintas: a) 

a primeira consiste em um processo administrativo 

junto ao respectivo município, cuja sequência de 

atos está prevista no art. 28, da Lei nº 13.465/17; 

b) já a segunda fase se trata do registro, no 

cartório de registro de imóveis competente, da 

chamada Certidão de Regularização Fundiária20. 

Afinal, com a edição da Lei nº 13.465/17, foi inserido 

o item 43, no inciso I do art. 167 da Lei nº 6.015/73. 

Acrescentou-se, portanto, a CRF como título passível 

de registro no cartório de registro de imóveis. 

Em que pese a riqueza de detalhes existentes na 

lei, o presente trabalho não se presta a tratar do 

procedimento administrativo conduzido junto 

ao município, mas tão somente com relação à 

segunda fase do procedimento, notadamente 

o registro da CRF e o exame de qualificação 

registral frente ao princípio da especialidade. 

6. O REGISTRO DA CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA.

A primeira etapa do processamento da Reurb ocorre 
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integralmente no órgão municipal competente. 

Trata-se, pois, de um processo administrativo. 

Com a finalização da primeira etapa, passa-

se à segunda etapa, que consiste no registro 

da Certidão de Regularização Fundiária no 

Cartório de Registro de Imóveis competente. 

A Certidão de Regularização Fundiária corresponde 

ao documento expedido pelo município ao final 

do procedimento da Reurb, constituído do projeto 

de regularização fundiária aprovado, do termo de 

compromisso relativo à sua execução e, no caso da 

legitimação fundiária e da legitimação de posse, 

da listagem dos ocupantes do núcleo urbano 

informal regularizado, da devida qualificação destes 

e dos direitos reais que lhes foram conferidos21. 

A Lei nº 13.465/17 prevê, ainda, alguns requisitos22 

exigidos na CRF: a) o nome do núcleo urbano 

regularizado; b) a localização; c) a modalidade da 

regularização; d) as responsabilidades das obras e 

serviços constantes do cronograma; e) a indicação 

numérica de cada unidade regularizada, quando 

houver; f) a listagem com nomes dos ocupantes 

que houverem adquirido a respectiva unidade, 

por título de legitimação fundiária ou mediante 

ato único de registro, bem como o estado civil, 

a profissão, o número de inscrição no cadastro 

das pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do 

registro geral da cédula de identidade e a filiação. 

Com relação ao prazo do registro, há uma exceção 

à regra geral da Lei de Registros Públicos23. O 

prazo do registro da CRF é de 60 (sessenta) dias24, 

podendo ser prorrogado por igual período, de 

forma fundamentada pelo oficial de registro. 

Assim, após todo o trâmite do processo 

administrativo, pelo princípio da rogação caberá 

aos interessados apresentarem requerimento para 

o registro da CRF25  junto ao cartório de registro de 

imóveis competente. 

Compreendem-se como interessados aqueles 

elencados no rol do art. 14, da Lei nº 13.465/17. 

Desta forma, além dos demais títulos elencados na 

Lei de Registros Públicos, a Certidão de Regularização 

Fundiária também se submete ao exame de 

qualificação do oficial de registro. Cabendo ao oficial 

examinar a CRF, verificando se os requisitos legais para 

o registro estão preenchidos, além da observância 

aos princípios registrais e do ordenamento jurídico. 

No que concerne à qualificação da CRF, há que 

se mencionar que, em função dos objetivos da 

regularização fundiária, a lei mitiga diversos 

princípios registrais e cria diversas exceções 

pontuais para a facilitação do procedimento. 

Dentre essas mitigações e exceções, importa 

um maior aprofundamento no princípio da 

especialidade. De modo que a seguir serão trazidas 

as experiências dos tribunais com a flexibilização 

da especialidade para, posteriormente, se 

passar a tratar dessa flexibilização relativa aos 

títulos oriundos de regularização fundiária. 

7. A EXPERIÊNCIA DOS TRIBUNAIS NA 

FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE. 

Em recomendado trabalho, José Renato de 

Freitas Nalini26 analisou a flexibilização do 

princípio da especialidade como a possibilidade 

que o registrador tem de, valendo-se da sua 

independência jurídica, interpretar as normas 

vigentes, modelando-as ao momento histórico e ao 

caso concreto, para alcançar sua natural atribuição, 

que é a efetiva realização do ato no registro. 

Como o próprio autor comenta, o tema não é 

novo. Existe uma variedade de casos e decisões 

nos quais optou-se por abrandar o efeito de 

algum princípio ou norma com o intuito de 

possibilitar o assentamento de determinado título.  

A título de exemplo de flexibilização da especialidade 

objetiva, cite-se decisão proferida pelo Conselho 

Superior de Magistratura de São Paulo, que admitiu 

continuidade da descrição incompleta no registro 

de imóveis, ressalvando que “não obstante a 

necessidade de aperfeiçoamento a ser realizado 

por meio de retificação do registro imobiliário, não 

é absolutamente vaga, permitindo compreensão 
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acerca da localização do bem e sua individualização 

perante outros”, concluindo que “nessa ordem de 

ideias, há atendimento do Princípio da Especialidade 

Objetiva, contido no art. 176 da Lei nº 6.015/73, 

porquanto possível compreensão da localização 

do imóvel com suas característica fundamentais”27.

Há, ainda, casos em que houve a flexibilização 

da especialidade subjetiva. Cite-se como 

exemplo a situação em que há a necessidade 

de apresentação do CPF do proprietário de 

imóvel para registro de Escritura Pública de 

Compra e Venda. Em recente decisão do Tribunal 

de Justiça de São Paulo entendeu-se que:

Muito embora o princípio da especialidade 

subjetiva deva ser respeitado, com qualificação 

completa do titular de domínio, o art. 176, 

III, “a” da Lei de Registros Públicos traz um 

abrandamento ao mencionado princípio, ao 

admitir para registro, com referência às pessoas 

físicas, o estado civil, a profissão e o número 

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral 

da Cédula de Identidade, ou à falta deste, sua 

filiação. Observo na presente hipótese que o 

rigor do princípio da especialidade subjetiva 

deve ser mitigado, vez que a vendedora 

[...] encontra-se qualificada no registro nº 2 

da matrícula, constando o número de seu 

documento pessoal (RG) e sua qualificação, 

afastando qualquer dúvida de que se trata da 

mesma pessoa constante do título apresentado28. 

Portanto, existem inúmeros julgados cujo 

entendimento fora pela flexibilização da 

especialidade. Os exemplos acima trazidos 

são apenas alguns dentre vários outros.

Verificada essa tendência de se flexibilizar a 

especialidade em alguns casos, questiona-se 

sobre a possibilidade de flexibilização do princípio 

diante do registro da certidão de regularização 

fundiária. Questão a ser tratada no tópico seguinte.

 

8. A FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE NO 

REGISTRO DA CRF

Como se verificou, a CRF é título hábil a ser levado 

a registro no competente Cartório de Registro de 

Imóveis. 

Verificou-se, ainda, que um dos objetivos da 

Reurb é ampliar o acesso à terra urbanizada pela 

população de baixa renda, de modo a priorizar a 

permanência dos ocupantes nos próprios núcleos 

urbanos informais29.  Assim, não à toa que a 

própria exposição de motivos da Medida Provisória 

originária da Reurb trouxe uma preocupação com o 

direito social à moradia:

Demais disso, o crescimento muitas vezes 

desordenado dos grandes centros urbanos e a 

explosão demográfica brasileira em curto espaço 

de tempo vêm causando diversos problemas 

estruturais que, por falta de regramento jurídico 

específico sobre determinados temas, ou mesmo 

por desconformidade entre as normas existentes 

e a realidade fática dos tempos hodiernos, não 

apenas impedem a concretização do direito 

social à moradia, como ainda produzem efeitos 

reflexos negativos em matéria de ordenamento 

territorial, mobilidade, meio ambiente e até 

mesmo saúde pública. 

Como forma de garantir o direito social à moradia, 

a Lei nº 13.465/17 trouxe regime próprio para o 

registro da Certidão de Regularização Fundiária, 

título oriundo dos processos de Reurb. 

No bojo do regime trazido pela legislação, cite-se 

a flexibilização de algumas regras registrais, para 

que haja completa viabilidade do registro da CRF, 

uma vez que dentre os propósitos da legislação está 

aquele que visa garantir o direito social à moradia. 

Assim, nas palavras de Vitor Kümpel, a qualificação 

registral da CRF é especial

[...] na medida em que se sujeita a regras 

registrais próprias e a questões procedimentais 

únicas exauridas na Lei nº 13.465/1730 [...] 

 

Exatamente por existirem regras registrais 

próprias, que visam os propósitos da própria lei, 

continua o autor: 

não caberá a aplicação de todos os princípios 

e regras registrais, pois o regime jurídico da 

regularização fundiária flexibiliza questões 

registrais para atender os propósitos da 

respectiva lei, em especial conferir o direito de 

propriedade e torná-lo trafegável sob o aspecto 

econômico e registral31.

E se a própria lei, com o fim de garantir ao 

interessado seu direito social à moradia, flexibiliza 

essas regras, os mais recentes Códigos de Normas 

dos Estados acompanharam esse espírito. Cite-se 

como exemplo de flexibilização da especialidade 

subjetiva aquela prevista no Código de Normas 

de São Paulo, que estabelece que a ausência da 

qualificação completa do proprietário do imóvel 

objeto de Reurb não impede seu prosseguimento32.  

Acompanhando esse entendimento, cite-se 

recente parecer33 da Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo (ARISP), provocado pela 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), que 

concluiu pela impossibilidade de devolução do título 

pela falta de indicação de profissão dos ocupantes.

Na oportunidade, a entidade ressaltou que o 

sistema jurídico trazido pela Reurb flexibilizou 

questões registrais:

[...] o sistema jurídico da Reurb, formado pela 

Lei nº 13.465/2017, Decreto nº 9.310/2018 

e Normas de CGJ/SP, flexibiliza uma série de 

requisitos registrais em prol da facilitação da 

regularização dos núcleos informais, garantindo 

o direito à moradia sadia e regularizada.

Desta forma, alinhando-se ao previsto no Código 

de Normas de São Paulo34, a entidade concluiu 
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que: 

a falta de profissão ou, mesmo a indicação 

de profissão que não conste da Classificação 

Brasileira das Ocupações, não deve ser motivo 

para devolução da listagem de ocupantes em 

sede de Regularização Fundiária. Entendimento 

que reitera a garantia do direito social à moradia 

que a legislação federal pretendeu alcançar. 

Verificada a questão do Estado de São Paulo, 

passa-se a Minas Gerais, cujo Código de Normas 

traz um exemplo de flexibilização da especialidade 

objetiva. Apesar de estabelecer que a identificação 

e caracterização da unidade imobiliária derivada de 

parcelamento de solo seja feita com a indicação de 

sua área, medidas perimetrais, número, localização 

e nome do logradouro para o qual faz frente e, se 

houver, a quadra e a designação cadastral, apresenta 

a ressalva de que a ausência desses elementos não 

obstará o registro da CRF e da titulação final quando 

o registrador puder identificar com exatidão a 

unidade regularizada, por quaisquer outros meios35. 

Há, no entanto, aqueles Códigos de Normas 

estaduais que ainda não contam com capítulo 

específico acerca do registro da CRF, tampouco com 

tipificações pontuais acerca dessa flexibilização. 

Assim, questiona-se: a falta de amparo no 

provimento Estadual acerca da flexibilização da 

especialidade seria um óbice à flexibilização e 

consequente registro do título?

A nosso sentir, a resposta que mais é adequada ao 

espírito da regularização fundiária é que a ausência 

de provimento com a flexibilização não pode obstar 

o registro da CRF no fólio real. Esse posicionamento 

possui fundamento no espírito que a Lei nº 

13.465/17 trouxe para a regularização fundiária, 

conferindo o direito social à moradia ao ocupante 

desses núcleos. 

Atentando-se à relevância da matéria, 

recentemente promoveu-se a I Jornada de Direito 

Notarial e Registral, sediada no Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, com aprovação de 82 

enunciados. Dentre os quais, destaca-se aquele 

que trata da flexibilização da especialidade na 

regularização fundiária urbana, veja-se: 

A qualificação registral de Reurb-S pode ser 

flexibilizada no cumprimento de requisitos 

formais relativos à especialidade subjetiva e 

objetiva, desde que possível a identificação 

das pessoas e dos imóveis envolvidos na 

regularização fundiária36. 

O enunciado reforça a intenção da lei nº 13.465/17 

e, ainda, corrobora com o que já vinha sendo 

admitido pelas Corregedorias dos Estados de São 

Paulo e Minas Gerais. 

No entanto, conforme se verifica, o texto se limitou 

a tratar dos casos de regularização fundiária urbana 

de interesse social, tendo deixado de fora as demais 

situações. Em que pese a restrição, a flexibilização 

deve ser estendida também aos demais casos.  

Primeiro, porque a Lei nº 13.465/17, ao trazer 

questões pontuais de flexibilização do procedimento 

de registro do título, não fez qualquer distinção 

entre as modalidades de Reurb, se social ou de 

interesse específico. Não houve distinção quando 

se permitiu a dispensa da comprovação de 

pagamento de tributos ou penalidades tributárias 

de responsabilidade dos legitimados37 ou quando se 

permitiu o registro da CRF independente de prévia 

averbação do cancelamento do cadastro de imóvel 

rural no INCRA38. 

Segundo, porque se a lei pretende viabilizar o 

direito social à moradia dos interessados, restringir 

a flexibilização da especialidade a casos de Reurb-S 

seria, na realidade, impedir a garantia do direito 

social à moradia  aos demais39. 

Terceiro, porque os próprios Códigos de Normas – 

ao menos de São Paulo e Minas Gerais – já permitem 

essa flexibilização a todos os casos de Reurb. 

Portanto, se a intenção do legislador foi conferir 

direito social à moradia e dar solução aos núcleos 

urbanos consolidados, não se pode fazer distinção 

entre as modalidades da regularização fundiária 

para a flexibilização da especialidade – objetiva e 

subjetiva.

Há, ainda, casuística de flexibilização da 

especialidade na jurisprudência mineira. Em 

decisão do juízo de Ponte Nova/MG, ainda sob a 

égide da Lei nº 11.977/09, foi apresentada dúvida 

pela registradora de imóveis decorrente de pedido 

de averbação de auto de demarcação urbanística 

para a realização de Regularização Fundiária. Dentre 

as questões controvertidas que se apresentaram, 

estavam a divergência dos ocupantes dos lotes 

com o projeto apresentado e a divergência da 

quantidade de lotes que seriam regularizados. 

A dúvida fora julgada procedente pelo juiz, que 

entendeu que a averbação deveria ser autorizada, 

tendo em vista o interesse social “a moradia a ser 

resguardado aos moradores da localidade”41.

Portanto, ainda que o Código de Normas Estadual 

não preveja possibilidade de flexibilização, a Lei 

federal o faz. E mais, o próprio espírito da norma 

possibilita ao registrador, no caso concreto, realizar 

a qualificação registral se fazendo presente a 

garantia do direito social à moradia do ocupante.

NOTAS E
REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

 1 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução 

à Ciência do Direito. 9a Ed. São Paulo: Saraiva, 

1997, p. 462.

  2 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de Direito 

Notarial: da atividade e dos documentos notariais. 

3ª ed. ver., atual. E ampl. Salvador: JusPODIVM, 

2018, p. 301.

 3 RODRIGUES, Marcelo. Tratado de Registros 

Públicos e Direito Notarial. 3a Ed. rev. Ampl. A 

atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 437.

  4 KERN, Marinho Dembinski. Princípios do 



58 | MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE |   59

Registro de Imóveis Brasileiro. São Paulo. Thomson 

Reuters Brasil, 2020, p. 123.

  5 Os Códigos de Normas das Corregedorias 

Estaduais regulamentam a matéria, a exemplo 

do art. 752, do Provimento Conjunto nº 93 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, que 

estabelece que “o número de ordem determinará 

a prioridade do título, e esta, a preferência dos 

direitos reais, ainda que apresentado mais de um 

título simultaneamente pela mesma pessoa”.

 6 KUMPEL, Victor Frederico. Et. Al. Tratado 

Notarial e Registral, vol. 5, 1ª ed. São Paulo: YK 

Editora, 2020, P. 288

  7 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: 

teoria e prática (p. 312)

  8 Ricardo Dip esclarece que “essa normativa (ele se 

refere a uma lei francesa de 27 de junho de 1795) 

visou, explicitamente, a combater a clandestinidade 

das hipotecas, por meio da publicidade, e a 

generalidade desta garantia real, mediante a 

expressão singular do imóvel afetado e a quantidade 

a que se estendesse a hipoteca[...]” (grifei) DIP, 

Ricardo. Registro de Imóveis (Princípios). 

Descalvado, SP: Editora PrimVs, 2018, p. 7.

 9 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: 

teoria e prática (p. 312/313).

 10 Art. 176, p. 1º, II, 4 da Lei nº 6.015/73.

 11 KERN, Marinho Dembinski. Princípios do 

Registro de Imóveis Brasileiro. São Paulo. Thomson 

Reuters Brasil, 2020, p. 179.

 12 SERRA, Monete Hipólito. Registro de Imóveis, 

coordenado por Christiano Cassetari. 4 ed. 

Indaiatuba, São Paulo: Editora Foco, 2020, p.104.

 13 KUMPEL, Victor Frederico. Et. Al. Tratado 

Notarial e Registral, vol. 5, 1ª ed. São Paulo: YK 

Editora, 2020, P. 233.

 14 Disponível neste link: <https://economia.uol.

com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/

deficit-habitacional-e-recorde-no-pais.htm>

 15 O art. 38 e seguintes da Lei nº 6.766/79 prevê um 

mecanismo de regularização em que o Município 

ou o Distrito Federal poderão regularizar o 

parcelamento para evitar lesão aos padrões de 

desenvolvimento urbano e danos aos direitos dos 

adquirentes dos lotes. 

 16 Art. 182, CF.

 17 Art. 2º, XIV, Lei 10.257/2001.

 18 Art. 6º, Constituição Federal.

 19 Art. 9º, Lei nº 13.465/17.

 20 Art. 167, I, 43, Lei nº 6.015/73.

 21 Art. 11, V, da Lei nº 13.465/17.

 22 Art. 41, Lei nº 13.465/17.

 23 Art. 188, Lei nº 6.015/73.

 24 Art. 44, §5º, Lei nº 13.465/17.

 25 A Certidão de Regularização Fundiária é título 

hábil a registro no cartório de registro de imóveis 

competente, nos termos do art. 167, I, 43 da Lei nº 

6.015. 

 26 NALINI, José Renato de Freitas. Flexibilização do 

princípio da especialidade no registro imobiliário. 

In AHUALLI, Tânia Mara; BENACCHIO, Marcelo 

(coords.); SANTOS, Queila Rocha Carmona dos 

(org.). Direito Notarial e Registral: Homenagem às 

Varas de Registros Públicos da Comcarca de São 

Paulo: Quartier Latin, 2016.

 27 CSMSP – APELAÇÃO CÍVEL: 0003435-

42.2011.8.26.0116.

 28 1VRPSP - PROCESSO: 1085622-

26.2020.8.26.0100.

 29 Art. 10, III, Lei nº 13.465/17.

 30 Kümpel, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e 

Registral vol. 5. 1ª ed. São Paulo: YK Editora, 2020, 

p. 2216.

 31 Kümpel, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e 

Registral vol. 5. 1ª ed. São Paulo: YK Editora, 2020, 

p. 2216.

  32 Item 290.2.1 do Provimento nº 58/89 CGJ/SP: A 

ausência de qualificação completa do proprietário 

do imóvel, na matrícula ou transcrição, não impede 

sua notificação nos termos da Lei 13.465, de 

2017, desde que identificável, sendo dispensada a 

prévia averbação dos dados faltantes para efeito de 

prosseguimento do registro da Reurb.

 33 Ofício nº 10/2022. Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo, 2022.

  34 Item 274.2. Na listagem integrante ou 

complementar à CRF, bastará a indicação do nome 

civil completo e CPF dos beneficiários e de seu 

eventual cônjuge ou companheiro, podendo os 

demais dados ser complementados oportunamente.

 35 Art. 1.122 e seu Parágrafo Único, do Provimento 

Conjunto nº 93 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Minas Gerais.

 36 Enunciado nº 5351, da I Jornada de Direito 

Notarial e Registral.

 37 Art. 44, § 3º, Lei nº 13.465/17.

Fellipe Duarte  
Advogado. Pós-graduado em Direito Ambiental 

(UFPR) e em Advocacia Imobiliária, Urbanística, 

Registral e Notarial (UNISC). Presidente da Comissão 

de Direito Notarial e Registral da OAB/MG de Juiz 

de Fora. Membro do Instituto Brasileiro de Direito 

Imobiliário (IBRADIM), da Academia Nacional 

de Direito Notarial e Registral (AD NOTARE) e da 

Comissão Nacional de Regularização Fundiária 

(CRF).  Co- autor da obra "O Direito Notarial e 

Registral em Artigos, volume IV" da YK Editora.

 38 Art. 44, § 4º, Lei nº 13.465/17.

 39 A distinção que se faz entre Reurb-S e Reurb-E 

diz respeito à renda do ocupante do núcleo urbano 

informal e ao custeio da regularização daquele 

núcleo. A nosso sentir, a distinção não retira dos 

demais ocupantes (Reurb-E) seu direito social 

à moradia previsto no art. 6º, da Constituição 

Federal. 

 40 TJMG, Processo nº 0150261-07.2015.8.13.0521.

<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/deficit-habitacional-e-recorde-no-
<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/deficit-habitacional-e-recorde-no-
<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/deficit-habitacional-e-recorde-no-


60 | MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE |   61

Uma dúvida recorrente que atormenta 

os operadores do Direito se fixa na 

materialização dos atos e negócios 

jurídicos, quanto à forma a ser adotada, e por 

isso no presente artigo pretende-se demonstrar 

a natureza jurídica da Certidão de Regularização 

Fundiária, seus requisitos e o modo como deveria 

ser qualificada pelos Oficiais de Registro de Imóveis.

1. DA INTERPRETAÇÃO DA FORMA PRESCRITA EM 

LEI

A forma dos atos e negócios jurídicos 

tem como objetivo demonstrar a 

manifestação da vontade do seu agente.

Segundo Arnaldo Rizzardo, a forma exigida por lei 

é o meio pelo qual se materializa da vontade do 

interessado, e quanto mais requisitos exigidos, 

maior a segurança nos negócios, reduzindo as 

controvérsias que possam macular a operação1

.

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolpho Pamplona 

Filho, o negócio jurídico será perfeitamente 

válido, quando revestir a forma adequada, seja 

ela prescrita ou não defesa em lei, por expressa 

determinação legal, consagrando-se o princípio 

da liberdade da forma, prevista no artigo 107 

do Código Civil, no qual dispõe que a validade da 

declaração de vontade da pessoa, não dependerá 

de forma especial, salvo quando expressamente a 

lei o exigir, pois caso contrário acarretará a nulidade 

do ato, conforme art. 166, inciso IV, do Código Civil2.

Assim, o Código Civil dispõe no artigo 104, inciso III, 

que a validade do negócio jurídico se dá se houver 

o respeito à forma definida na lei ou de forma livre.

Na dicção do ilustre Professor Flavio Tartuce, a 

noção da diferença entre formalidade e solenidade 

é fundamental para esta compreensão. Solenidade 

tem como significado a exigibilidade da presença do 

delegatário extrajudicial para materialização do ato, 

ao passo que a formalidade tem como significado 

a exigibilidade de cumprimento de qualquer meio 

documental para se provar o ato, como o ato 

escrito, de modo particular ou público, concluindo-

se que a forma seria gênero e a solenidade espécie3.

Como o sistema jurídico brasileiro adota um modelo 

de prevenção de litígios, determina uma formalidade 

maior para os atos que entende ser mais relevante.

Os atos solenes ou de forma prescrita única são 

caracterizados como aqueles em que a presença dos 

delegatários extrajudiciais, mais especificamente 

os Notários ou Tabeliães de Notas, é obrigatória 

para materializar os institutos jurídicos. 

Podemos exemplificar alguns institutos jurídicos 

previstos no Código Civil que exigem a forma 

A NATUREZA JURÍDICA DA CERTIDÃO DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

solene ou única - a constituição de renda (art. 

807), a constituição do direito real de superfície 

(art. 1.369), o casamento (art. 1.525), a procuração 

para casamento (art. 1.542), o pacto antenupcial 

(art. 1.640, parágrafo único), a instituição de bem 

de família voluntário (art. 1.711), ou a cessão de 

direitos hereditários (art. 1.793). Todos os atos 

supracitados têm a forma prescrita única (solene) 

e cogente, sob pena de nulidade, conforme 

prevê o art. 166, inciso IV do Código Civil.

 

Há ainda os institutos que facultam a forma 

plúrima ou atos meramente formais, ou escritos, 

a qual permite a instrumentalização por meio de 

instrumento público ou particular, como é o caso 

da cessão de crédito (art. 288), ou do mandato (art. 

657), a sociedade simples (art. 997), a convenção de 

condomínio edilício (art. 1.334, §1º), o compromisso 

de compra e venda de imóveis (art. 1.417), o 

penhor rural (art. 1.438), o reconhecimento de 

filhos (art. 1.609), a autorização do cônjuge na 

alienação de bens particulares do outro cônjuge 

(art. 1.649, parágrafo único) ou até mesmo a 

partilha amigável de herdeiros capazes (art. 2.015).

Por outro lado, naqueles atos e negócios que 

necessitam de mais celeridade, a lei em regra 

permite a forma livre para se materializarem, como 

o contrato de locação urbana de bens imóveis, 

previsto na Lei nº 8.245/91, cujo objetivo da lei 

é o cumprimento do direito social da moradia, 

expresso no art. 6º da Constituição Federal ou 

no caso do mandato (art. 658, Código Civil).

2. DA NATUREZA JURÍDICA E DEFINIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Lei 13.465/17 regulamentou a Regularização 

Fundiária, estabelecendo em seu artigo 28 o passo 

a passo da REURB, iniciando pelo requerimento 
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dos legitimados, processamento administrativo, 

elaboração do projeto da regularização, saneamento 

de eventuais equívocos no processo administrativo, 

deferimento da autoridade competente, 

expedição da CRF pelo município e por fim o 

registro da Certidão de Regularização Fundiária 

e do projeto no Ofício de Registro de Imóveis.

Cumpre ressaltar que a Lei nº 6.015/73 

incluiu em seu art. 167, inciso I, item 43 a 

Certidão de Regularização Fundiária como 

título aquisitivo para ingressar no fólio real.

A Lei nº 13.465/17 não se furtou em definir a 

Certidão de Regularização Fundiária (CRF) em 

seu artigo 11, inciso V, como um documento 

expedido pelo município ao final do procedimento 

da Reurb, constituído do projeto de regularização 

fundiária aprovado, do termo de compromisso 

relativo à sua execução e, no caso da legitimação 

fundiária e da legitimação de posse, da listagem 

dos ocupantes do núcleo urbano informal 

regularizado, da devida qualificação destes e 

dos direitos reais que lhes foram conferidos.

Ademais, no artigo 41, aprofunda o conceito para não 

deixar dúvidas de que a Certidão de Regularização 

Fundiária (CRF) é um ato administrativo de 

aprovação da regularização fundiária a qual 

deverá acompanhar o projeto aprovado, devendo 

atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) o nome do núcleo urbano regularizado;

b) a localização;

c) a modalidade da regularização;

d) as responsabilidades das obras e serviços 

constantes do cronograma;

e) a indicação numérica de cada unidade 

regularizada, quando houver;

f) a listagem com nomes dos ocupantes que 

houverem adquirido a respectiva unidade, por 

título de legitimação fundiária ou mediante ato 

único de registro, bem como o estado civil, a 

profissão, o número de inscrição no cadastro das 

pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do 

registro geral da cédula de identidade e a filiação.

Em nosso sentido, a especialização subjetiva é 

foco de muitas notas devolutivas do Oficial de 

Registro de Imóveis, no que tange à profissão 

dos ocupantes, destinatários da REURB.

Para os sujeitos titulares de direitos sobre esses 

objetos, tem-se o princípio da especialidade 

subjetiva, pelo qual obriga que os títulos, judiciais ou 

extrajudiciais (notariais), públicos ou particulares, 

apresentados para registro, identifiquem, de maneira 

precisa e correta, mediante qualificação completa, as 

pessoas nomeadas participantes ou intervenientes 

nos títulos submetidos à qualificação registral.

Por isso, é fundamental entendermos que o 

princípio da especialidade subjetiva, prevista no 

artigo 176, §1º, inciso II, nº 04 da Lei dos Registros 

Públicos (L. 6.015/73), exigindo como requisitos 

(regra geral) da matrícula: (i) o nome; (ii) domicílio; 

(iii) nacionalidade do titular de direito, seja ele 

devedor, credor, transmitente ou adquirente; (iv) o 

estado civil; (v) a profissão; (vi) o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda; (vii) ou do Registro Geral da cédula 

de identidade; (viii) ou à falta deste, sua filiação.

Imperioso recordar que o atendimento 

e compreensão dos princípios registrais 

possuem a finalidade de garantir a segurança 

jurídica do sistema registral, e não podem 

ser considerados um fim em si mesmos.

Desse modo, o Conselho Superior da Magistratura 

de São Paulo, por muitas vezes já se pronunciou 

sobre a mitigação dos princípios registrais, 

para permitir o acesso dos títulos ao registro 

imobiliário, analisando se o princípio supostamente 

violado realmente atende ao seu propósito. 

Para ilustrar nosso raciocínio, o Colendo Órgão 

Julgador Administrativo, afirmou que “deve-se 

examinar se, afastada exigência com base em 

determinado princípio, o registro do título trará ou 

não algum tipo de insegurança jurídica seja para 

os interessados no registro, seja para terceiros”4.

No mesmo passo, o ilustre Desembargador 

Paulista Marcelo Martins Berthe iluminou 

nossas mentes ao tratar dessa situação: 

“Não fogem à regra as normas de natureza 

jurídico-registral. Embora sejam sempre 

norteadas pelo rigor da forma, não podem 

elas passar ao largo dos fatos, desprezando a 

realidade, em nome de uma pseudo segurança. 

Quando, como no caso, não se vislumbra 

prejuízo a terceiro, nem a qualquer princípio 

registrário; e sendo possível a superação do 

óbice formal como se viu, não há porque deixar 

de atender aos legítimos interesses de todas 

as partes envolvidas. Não se justifica a forma 

pela forma apenas. Aquela só tem cabimento 

no superior interesse público, que no caso não 

estará afrontado. Verificado isso, considerando 

a excepcionalidade e as peculiaridades de 

cada caso, cabe ao Juiz deliberar pela solução 

mais adequada, de modo que não se alcance 

desfecho iníquo, sem nada que justificasse tal 

apego a esse formalismo, que se revelaria estéril 

(proc. 5504/1991, 1ª Vara de Registros Públicos). 

Afrânio de Carvalho ao discorrer sobre o 

significado do princípio da especialidade objetiva, 

a qual também se aplica à subjetiva, afirmava que: 

...toda inscrição deve recair sobre um objeto 

precisamente individuado. Esse princípio, 

consubstancial ao registro, desdobra o seu 

significado para abranger a individualização 

obrigatória de: a) todo imóvel que seja objeto 

de direito real, a começar pelo de propriedade, 

pois a inscrição não pode versar sobre todo o 

patrimônio ou sobre um número indefinido de 

imóveis; b) toda dívida que seja garantida por um 

direito real, pois a quantia não pode ser indefinida, 

mas certa, expressa em moeda nacional5. 

É seguro afirmar que a especialidade subjetiva 

tem o objetivo de identificar o titular do direito 

real imobiliário, afastando a possibilidade de 

homonímia e por isso traz como elementos o 

nome, o documento de identidade fiscal ou 

registro de identidade nos órgãos competentes, 

bem como a filiação, podendo também 

constar a naturalidade e data de nascimento.
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2.1 DA NATUREZA JURÍDICA E DEFINIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ao tratarmos da natureza jurídica de um instituto, 

busca-se por método comparativo, localizar modelos 

semelhantes no sistema jurídico, para que se possa 

deduzir seus efeitos, princípios, obrigações, direitos, 

espécies e as formas de alcançar seu bem jurídico.

A Lei 13.465/17 em seu artigo 41 determina 

a Certidão de Regularização Fundiária como 

ato administrativo, o qual vincula-se ao 

estrito procedimento determinado na lei.

Ato administrativo é a materialização da 

vontade do Poder Público sobre sua atuação.

Nessa linha de raciocínio, Alexandre Mazza afirma 

que “ato administrativo é o ato jurídico típico do 

Direito Administrativo, diferenciando-se das demais 

categorias de atos por seu peculiar regime jurídico. 

No universo dos atos jurídicos, a identidade própria 

do ato administrativo decorre dos seus atributos 

normativos específicos conferidos pela lei, tais 

como: presunção de legitimidade, exigibilidade, 

imperatividade e autoexecutoriedade”6.

Interessante notar que o ato administrativo 

pode ser definido como um ato 

jurídico que tenha finalidade pública.

Hely Lopes Meirelles, ensina que “ato administrativo 

é toda manifestação de vontade da Administração 

Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha 

por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, 

modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor 

obrigações aos administrados ou a si própria”7.

Nesse passo, ressaltamos que na visão registral o 

Oficial deve respeitar o princípio da legalidade, 

orientando-se ao registrador aplicar as exigências 

que decorrem da lei, sob pena de que seu ato 

seja inválido, podendo ainda ser responsabilizado 

de forma disciplinar, civil e criminal, como 

assevera o artigo 31 da Lei nº 8.935/94, em 

admitir como infração disciplinar àqueles que não 

observarem as prescrições legais ou normativas.

Sendo a atividade pública do registrador de imóveis 

vinculada, não há margem para discricionariedades. 

Os atos registrais devem seguir o que a lei 

determina, por isso é possível afirmar se tratar de 

uma atividade vinculada, já que seus atos estão 

subordinados à lei, como definido no julgamento 

da Apelação Cível nº 31881-0/1 do Conselho 

Superior da Magistratura de São Paulo, na qual 

assentaram que os títulos, inclusive os judiciais, 

submetem-se à qualificação registral, devendo 

o exame da legalidade não promover incursão 

sobre o mérito do título, mas a análise de suas 

formalidades extrínsecas, a conexão de seus dados 

com o registro e a sua formalização instrumental.

É nesse sentido a doutrina de Afrânio de Carvalho:

Assim como a inscrição pode ter por base 

atos negociais e atos judiciais, o exame da 

legalidade aplica-se a uns e a outros. Está visto, 

porém, que, quando tiver por objeto atos 

judiciais, será muito mais limitado, cingindo-

se à conexão dos respectivos dados com o 

registro e à formalização instrumental. Não 

compete ao registrador averiguar senão esses 

aspectos externos dos atos judiciais, sem entrar 

no mérito do assunto neles envolvido, pois, do 

contrário, sobreporia a sua autoridade à do Juiz8. 

 

Assim o registrador, ao receber a Certidão de 

Regularização Fundiária, deve qualificar o título 

tomando por base os parâmetros legais impostos 

pelas leis de regência do ato que lhe é apresentado. 

3. CONCLUSÃO.

Pelo exposto, vimos que a natureza jurídica da 

Certidão de Regularização Fundiária (CRF) por se 

tratar de ato administrativo vinculado, havendo 

conexão de identificação do ocupante beneficiário 

do bem, deve o Oficial de Registro de Imóveis facilitar 

seu acesso à tábua registral, em fomento ao direito 

constitucional social da moradia digna e regular.
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A posse imobiliária é um fato que 

inegavelmente produz reflexos no 

mundo jurídico, além de possuir grande 

relevância do ponto de vista social e econômico.

Mesmo diante da sua grande importância e de 

secular debate jurídico, aqui no Brasil, ao contrário 

do direito real de propriedade, a posse como 

figura autônoma não tinha acesso à matrícula 

no competente Registro de Imóveis, isto é, não 

integrava o rol dos atos sujeitos a registro ou 

averbação, previstos no Art. 167 da Lei 6.015/73 

(Lei de Registros Públicos). 

Dessa forma, a posse imobiliária não fazia 

jus à publicidade e à segurança jurídica 

que os registros públicos possibilitam.

Contudo, a possibilidade de ingresso da posse no 

sistema registral atual, mesmo com várias ressalvas 

que veremos adiante, surgiu com advento da Lei 

11.977/2009 (exclusivamente dentro da REURB), 

tendo sido mantida na medida provisória 759/2016 e 

na atual Lei 13.465/2017 e seu decreto 9.310/2018. 

Neste sentido, veremos neste sintético escrito: a 

legitimação de posse e o seu ingresso no Registro 

de Imóveis; eventuais problemas na conversão 

automática (ou a requerimento do interessado); 

e por fim uma sugestão para atenuá-los, com 

objetivo de fomentar o debate deste rico tema.

Nesta toada, a Regularização Fundiária Urbana 

– REURB, como sabemos, é um conjunto de 

medidas multidisciplinares (em todas as suas 

dimensões urbanística, ambiental, social, jurídica 

e registrária) com a seguinte destinação: 1ª 

incorporação dos núcleos urbanos informais 

(consolidados) ao ordenamento territorial; 2ª 

BREVES NOTAS SOBRE A LEGITIMAÇÃO 
DE POSSE E SUA CONVERSÃO – DE 
ACORDO COM A LEI 13.465/17

titulação dos ocupantes (não só, deve trazer 

melhorias aos beneficiados em vários aspectos).

Com relação à primeira atribuição, a lei possibilita 

uma solução jurídica para uma situação fática 

que dificilmente seria resolvida de maneira 

convencional, isto é, irregularidade imobiliária, 

por esbarrar em exigências legais (ambientais, 

tributárias, registrais, judiciais, administrativas, etc).

No que toca à segunda atribuição, a titulação dos 

ocupantes em regra deve ocorrer no momento 

da apresentação da Certidão de Regularização 

Fundiária - CRF (documento expedido ao final 

do procedimento perante a municipalidade) ao 

Registro de Imóveis, sendo elemento constituinte 

da CRF a lista de beneficiários. Contudo, a titulação 

pode ocorrer também em momento posterior 

(as NSCGJSP mencionam que a listagem deverá 

ser apresentada no primeiro momento). Em 

ambos os casos, de acordo com a conveniência da 

municipalidade, pode ser formalizada em bloco 

(listagem) ou individualmente (títulos individuais).

Além disso, a Lei 13.465 elenca (de forma 

exemplificativa) em seu art. 15 alguns institutos 

jurídicos que poderão ser empregados para 

titulação dos ocupantes. Dentre eles, os principais 

são: a) legitimação fundiária (forma de aquisição 

originária da propriedade, exclusivo da REURB); 

b) legitimação de posse (a seguir explicado).

Antes de aprofundar no conceito legal, o 

nome do instituto já nos traz importantes 

informações, eis que “legitimação”, neste 

contexto possui o seguinte significado:

Derivado do verbo legitimar (tornar legítimo, 

equiparar ao legítimo), [...] ato jurídico ou 

a série de atos jurídicos, que se praticam 

posteriormente, a fim de que se regularizem 

certas coisas, que não se encontram de acordo 

com a lei, ou a que faltam certas formalidades 

necessárias para que se considerem legítimas1. 

Em continuação, a legitimação de posse que é 

objeto destas breves notas, é conceituada na 

legislação como:

A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo 

para fins de regularização fundiária, constitui ato do 

poder público destinado a conferir título, por meio 

do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto 

da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, 

do tempo da ocupação e da natureza da posse, o 

qual é conversível em direito real de propriedade, 

na forma desta Lei. (Art. 25 da Lei 13.465/2017).

Do conceito e tradução é possível extrair sua 

natureza jurídica, nas palavras da referência no 

assunto Dra. Paola de Castro Ribeiro Macedo: “[...] 

pode-se afirmar tratar-se de ato administrativo de 

‘reconhecimento de posse’, com seus atributos 

de presunção de legitimidade e veracidade, 

imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade”.2 
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A partir do momento em que a posse (situação 

fática) é revestida por um título estatal, passa a ter 

ingresso na matrícula imobiliária, por meio de ato 

de registro (167, I, 41 da Lei 6.015) e posteriormente 

pode ser convertida em propriedade, também 

por ato de registro (167, I, 42 da Lei 6.015).

A legitimação de posse poderá ser transferida por 

atos entre vivos ou sucessórios (art. 25, §1° da Lei 

13465/2017), os quais, consequência lógica, serão 

encadeados na matrícula e serão públicos (seguirá 

o Princípio da Continuidade e Publicidade Registral).

Além disso, na conversão da posse em propriedade, o 

adquirente poderá acrescentar à sua posse a dos seus 

antecessores (Art. 18, §3° do Decreto 9.310/2018).

Ainda no que toca à legitimação de posse, na lei 

13.465/17 não há qualquer comando normativo que 

limite seu uso na titulação dos beneficiários (salvo 

sobre bens públicos), seja se o legitimado já possui 

outro imóvel, se já foi beneficiado anteriormente 

ou concomitantemente, ou se está sendo 

empregada no âmbito da REURB-S ou REURB-E.

Este é um dos motivos pelo qual acreditamos que 

a legitimação de posse é de grande valia como 

instrumento de titulação dos ocupantes, pois a 

legitimação fundiária possui limitações impostas 

na REURB-S, ao contrário da legitimação de posse. 

Ademais, não é sempre que a documentação 

apresentada pelos ocupantes permite a segurança 

para empregar um instituto tão drástico, ao passo 

que a legitimação de posse poderá ser cancelada a 

qualquer momento pela municipalidade e poderá ser 

oposta por terceiros durante o período prescritivo.  

A única ressalva consiste na etapa posterior ao 

registro da REURB, qual seja, a de conversão 

da legitimação de posse em propriedade, 

que hipoteticamente teria rito diferente para 

desenquadramento dos requisitos do art. 183 da 

Constituição Federal (Usucapião Especial Urbana). 

Não ocorreria neste caso a “conversão automática” 

após 5 anos do registro (art.  26 da 13.465/17)

Contudo, S.M.J., entendemos que a conversão 

automática, mesmo após decorridos 5 anos 

do registro, é incompatível com os princípios 

registrais da Segurança Jurídica (art. 1° da Lei 

6.015/73 e art. 1º, da Lei Federal nº 8.935/94), 

do Dever de Qualificação, da Legalidade (art. 

198 da Lei 6.015/73) e da Instância (artigos 13 

e 217 da Lei 6.015/73). Na medida em que:

a) O título pode ter sido cancelado e estar 

pendente de averbação no RI (art. 27 da Lei 

13.465/17 e 167, II, 27 da Lei 6015/73);

b) O título pode ter sido transferido e estar 

pendente de registro no RI (1.223 do CC);

c) Pode ser o caso de abandono (1.223 do CC);

d) Pode ter ocorrido interrupção da posse (Art. 

183, Caput da CF);

e) Pode ter ocorrido oposição (Art. 183, Caput 

da CF);

f) O beneficiado pode ter adquirido outros 

imóveis (Art. 183, Caput da CF);

g) O beneficiário pode ter sido previamente 

beneficiado com outra Usucapião Especial 

Urbana (Art. 183, §2° da CF);

h) O beneficiário pode ter utilizado o imóvel 

para finalidade diversa da sua moradia ou de sua 

família (Art. 183, Caput da CF);

i) A conversão automática violaria as leis 

estaduais de custas e emolumentos, no caso de 

REURB-E.

Nem se diga que a Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de São Paulo colocou um fim nessa 

discussão com a edição do provimento 56/2019, 

por ter estabelecido que constará do registro do ato 

de legitimação de posse que: “o decurso do prazo 

de cinco anos implicará na conversão automática 

da posse em título de propriedade [...]”, ou por 

ter aberto a possibilidade de requerimento neste 

sentido, para os atos praticados anteriormente sem 

essa advertência (itens 298 e 321, do Cap XX das 

NSCGJ-SP).

Pois, em verdade, a conversão em propriedade 

(automática ou não) não foi efetivamente 

regulamentada. Considerando que, para titulação 

por meio do registro do contrato (outra forma 

de titulação da REURB), a E. Corregedoria exige:

a) apresentação da certidão de distribuição 

cível em nome do transmitente (como forma de 

suprir a falta de quitação - item 305.5 do Cap XX 

das NSCGJ-SP);

b)  notificação do vendedor para que apresente 

impugnação no prazo administrativo (no caso 

de representação defeituosa/inexistente - item 

303.8 do Cap XX das NSCGJ-SP);

c) prova de que o adquirente habita o imóvel de 

boa-fé (IPTU, alvará, contas de água, etc) há mais 

de 10 anos e certidão de inexistência de ação 

quer verse sobre direitos da propriedade objeto 

do instrumento (itens 310.1 e 310.2 do Cap XX 

das NSCGJ-SP);

d) E por fim, a adoção pelo Oficial Registrador de 

critério de prudência (item 309 do Cap XX das 

NSCGJ-SP).

Tudo isso a evidenciar a coerência em exigir certas 

formalidades para atender a segurança jurídica na 

conversão da posse em propriedade (medida ainda 

mais drástica do que o registro de um título translativo).

Depreende-se, portanto, em uma análise 

sistemática, o art. 26 da Lei 13.465/2017 não se 

coaduna aos princípios registrais imobiliários, 

com as normas extrajudiciais de São Paulo e com 

a própria intelecção do art. 183 da Constituição 

Federal, motivo pelo qual o referido dispositivo 

não faz jus à sua pronta aplicação pelo registrador. 

Então, como a legitimação de posse pode ser 

convertida em propriedade?

A solução mais lógica consiste no procedimento 

do art. 216-A da Lei 6015/733, interpretado em 

consonância com princípios estabelecidos na Lei 

13.465/17, ou melhor, de maneira simplificada, 
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apresentando-se:

a) Requerimento (com todos os requisitos de 

uma petição inicial);

b) Provas da posse (referentes ao período 

posterior à expedição do título, eis que a posse 

qualificada é uma situação de fato e não é 

coerente a presunção de veracidade para essa 

situação futura);

c) Certidão negativa de distribuição de ações 

cíveis expedidas na localidade do imóvel (em 

nome do requerente e dos antecessores na 

posse);

d) Notificação do município para que informe se 

o título de legitimação de posse foi cancelado 

OU declaração do município no mesmo sentido;

e) Provas das exigências especiais de cada 

modalidade da usucapião, por exemplo: 1) 

Comprovação da moradia do requerente no 

local, no caso da usucapião constitucional; 2) 

Declaração do legitimado de que não possui 

outros imóveis ou que não foi beneficiado com 

outra legitimação de posse ou já teve declarado 

domínio por meio da Usucapião Especial Urbana, 

etc. Neste diapasão, seria dispensável:

a) ata notarial, na medida em que o título de 

legitimação de posse, em tese, supre essa 

questão, pois igualmente revestido de forma 

pública;

b) Notificação dos confrontantes, essa usucapião 

não tem o objetivo de regularizar a área, mas tão 

somente a titularidade;

c) Notificação do proprietário tabular, tendo-

se em vista ter sido notificado no processo da 

REURB, aliado à apresentação de certidão de 

distribuição de ações;

d) Notificação do Estado e da União, já que, 

em tese, são desnecessárias tendo-se em vista 

que no caso concreto a área objeto da REURB, 

por consequência lógica, não é pública (caso 

contrário, não seria possível o registro da 

legitimação de posse);

e) Planta e memorial descritivo, por já terem 

sido autuados e microfilmados na Serventia;

f) Justificação de qualquer óbice à correta 

escrituração das transações (tendo-se em vista a 

área ser objeto de REURB);

g) Edital, pois a publicidade da posse do 

requerente já foi cumprida com o registro da 

legitimação de posse.

Por fim, equacionadas essas interrogações, ao final 

do processo, será registrada a conversão da posse 

em propriedade, que ficará livre e desembaraçada 

de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou 

inscrições, salvos as constrições em nome do 

beneficiário (Art. 26, §2° da Lei 13465/17).
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Por força do disposto na Lei Federal n° 

13.465/2017 e no Decreto Federal n° 

9.310/2018 foi atribuída aos municípios, 

entes de Direito Público, a competência para 

o julgamento de alguns institutos jurídicos no 

âmbito da Regularização Fundiária Urbana – Reurb.

Escolhido o instituto jurídico da legitimação 

fundiária como mecanismo de reconhecimento da 

aquisição originária do direito real de propriedade 

sobre unidade imobiliária objeto da Reurb,  é 

imprescindível a elaboração dos documentos 

elencados no art. 35 da Lei Federal n° 13.465/2017 ou 

justificativa fundamentada para a não apresentação. 

O Projeto de Regularização Fundiária compreende, 

portanto, a soma de uma série de documentos a serem 

elaborados no bojo de um processo administrativo 

que tramitará no município, e que atingirá todas as 

unidades do Núcleo Urbano Informal Consolidado.

Além desses projetos, cabe ao poder público 

municipal a tomada de diversas outras providências, 

como definido no § 1º e § 5º do art. 31 da citada Lei:

§ 1º Tratando-se de imóveis públicos ou 

privados, caberá aos municípios notificar os 

titulares de domínio, os responsáveis pela 

implantação do núcleo urbano informal, os 

confinantes e os terceiros eventualmente 

interessados, para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de trinta dias, contado 

da data de recebimento da notificação.

[...]

§ 5º A notificação da Reurb também será 

feita por meio de publicação de edital, 

com prazo de trinta dias, do qual deverá 

constar, de forma resumida, a descrição da 

área a ser regularizada [...] (Grifos meus).

O município, assim, notifica os confrontantes 

e titulares de domínio de todo o núcleo, bem 

como promove a publicação de edital de 

notificação no Diário Oficial com a descrição 

da área total a ser regularizada. Finalizado 

o processo, cabe a ele, outrossim, aprovar o 

Projeto de Regularização Fundiária do núcleo:

Art. 40 da Lei Federal n° 13.465/2017. 

O pronunciamento da autoridade 

competente que decidir o processamento 

administrativo da Reurb deverá:

[...]

II - aprovar o projeto de regularização 

fundiária resultante do processo 

A INEXIGIBILIDADE DE SANEAMENTO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO 
REQUISITO PARA EMISSÃO DA CRF 
COMPLEMENTAR

de regularização fundiária; e

Art. 41. A Certidão de Regularização Fundiária 

(CRF) é o ato administrativo de aprovação 

da regularização que deverá acompanhar o 

projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:

I - o nome do núcleo urbano regularizado; 

(Grifos meus)

Conclui-se, portanto, que a aprovação do 

Projeto de Regularização Fundiária compreende 

o Núcleo Urbano Informal consolidado em 

sua totalidade e, sendo assim, todas as 

notificações, publicações e estudos se referem 

ao núcleo, bem como as notificações dos 

confrontantes e dos titulares de domínio.

Após aprovado, o Projeto de Regularização 

Fundiária é encaminhado para o Cartório de 

Registro de Imóveis para ser registrado: “Art. 

42 da Lei Federal n° 13.465/2017. O registro 

da CRF e do projeto de regularização fundiária 

aprovado será requerido diretamente ao oficial 

do cartório de registro de imóveis da situação do 

imóvel e será efetivado independentemente de 

determinação judicial ou do Ministério Público”.

Quando se trata, portanto, de registro do Projeto 

de Regularização Fundiária – PRF, fala-se do 

parcelamento do solo, motivo pelo qual refere-

se ao parcelamento do núcleo como um todo.

Junto ao registro do parcelamento do solo 

é possível titular os ocupantes dos imóveis 

inseridos no núcleo sendo que, para os ocupantes 

ou adquirentes que não constarem na lista 

inicial, a inclusão se faz na lista complementar:

Art. 41 da Lei Federal n° 13.465/2017. A 

Certidão de Regularização Fundiária (CRF) 

é o ato administrativo de aprovação da 

regularização que deverá acompanhar o 

projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:

[...]

VI - a listagem com nomes dos ocupantes que 

houverem adquirido a respectiva unidade, por 

título de legitimação fundiária ou mediante 

ato único de registro, bem como o estado 

civil, a profissão, o número de inscrição no 

cadastro das pessoas físicas do Ministério 

da Fazenda e do registro geral da cédula 

de identidade e a filiação.(Grifos meus).

Sabe-se que em outubro de 2021 a Corregedoria-

Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina alterou o Código de Normas 

para incluir um capítulo sobre Regularização 

Fundiária Urbana, por meio do Provimento n° 46.

O registro do Projeto de Regularização 

Fundiária indicará a modalidade de organização 

e, novamente, faz referência ao núcleo:

Art. 764-L do Provimento n° 45/2021 da CGJ/TJSC.

 A certidão de regularização fundiária 

(CRF) indicará a modalidade de

organização do núcleo como:

I- parcelamento do solo;

II - condomínio edilício;

III - condomínio de lotes;
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IV -conjunto habitacional. (Grifos meus)

Considerou, a Corregedoria catarinense, que 

os atos de registro podem ser praticados 

em momentos apartados e chamou 

cada etapa de “assentos autônomos”:

Art. 764-V do Provimento n° 

45/2021 da CGJ/TJSC. [...]

§1º São objetos de assentos 

autônomos, dentre outros:

I- etapas de demarcação urbanística;

II - parcelamento do solo:

III - titulação; e

IV - regularização das construções. (Grifos meus).

Cabe registrar que, com a possibilidade dos assentos 

autônomos, surgiu a dúvida sobre a necessidade ou 

não de praticar novamente os atos de notificação, 

aprovação ambiental e publicação de edital, entre 

outros, em relação ao núcleo que teve o PRF aprovado 

e registrado no Cartório de Registro de Imóveis no 

momento do protocolo da CRF Complementar.

Ocorre que a titulação por meio de uma CRF 

Complementar é uma formalidade realizada 

após o registro do parcelamento, conforme 

aponta o provimento. Sendo assim, depois de 

registrado o Projeto de Regularização Fundiária 

fica dispensada sua apresentação novamente, 

quando se tratar de complemento para a titulação 

de ocupantes que não constaram na lista inicial:

Art. 764-C do Provimento n° 

45/2021 da CGJ/TJSC. [...]

§ 2º, é imprescindível a apresentação de título 

contendo a apresentação da descrição do núcleo 

urbano informal consolidado, salvo quando se 

tratar de regularização meramente titulatória. 

(Grifos meus).

Após registrado o Projeto de Regularização Fundiária 

a titulação pode ser realizada unidade a unidade:

Art. 764-V do Provimento n° 

45/2021 da CGJ/TJSC. [...]

§2º A titulação dos beneficiados do projeto 

de REURB poderá ser registrada à medida que 

sejam apresentadas listas dos contemplados 

ou unidade por unidade. (Grifos meus).

A CRF complementar será apresentada de forma 

simplificada nos termos do projeto aprovado:

Art. 764-Z do Provimento n° 45/2021 da CGJ/

TJSC. No caso do objeto da REURB se restringir 

à titulação dos ocupantes, a Certidão de 

Regularização Fundiária (CRF) poderá ser 

apresentada de modo simplificado, devendo 

atestar a implantação do núcleo nos exatos 

termos do projeto registrado, ou com as 

alterações reconhecidas pelo município, 

e indicar os beneficiários. (Grifos meus).

CONCLUSÃO:

As ocupações coletivas, sejam elas irregulares 

ou clandestinas, passam a ser consideradas 

regulares com a aprovação e registro do Projeto de 

Regularização Fundiária do Núcleo Urbano Informal 

Consolidado no Ofício de Registro de Imóveis.

Todas as unidades parceladas terão suas áreas 

definidas pendentes, apenas, da titulação que 

pode ocorrer concomitante ao registro do 

Projeto de Regularização Fundiária e listadas 

na Certidão de Regularização Fundiária ou, 

posteriormente, na CRF complementar.

No momento em que o município sanear 

o processo administrativo e aprovar o PRF, 

está findando a instrução do procedimento 

e pondo fim ao mérito do requerimento 

inicial, qual seja, o parcelamento do solo.

Por ter sido aprovado, não cabem novas medidas 

como notificações e publicações de editais junto ao 

Projeto de Regularização Fundiária, uma vez que se 

trata de núcleo parcelado e regular pendente tão 

somente da titulação dos ocupantes ou adquirentes.
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Regularização fundiária, na feliz e simples 

conceituação do Professor José Renato 

Nalini, “é o processo que inclui medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, 

com a finalidade de integrar assentamentos 

irregulares ao contexto legal das cidades”1. Trata-

se de remédio a ser utilizado em situações já 

postas, consolidadas, irreversíveis do ponto de 

vista fático. É efeito cuja causa é a existência 

de um parcelamento irregular ou clandestino, 

onde estão vivendo pessoas, com a implantação 

de alguns equipamentos públicos no local. 

O procedimento de regularização fundiária rural 

e urbana no Brasil é disposto pela lei federal nº 

13.465/2017. Este diploma trouxe várias novidades 

no âmbito do Direito Urbanístico no que tange ao 

Princípio do Pleno Desenvolvimento das Funções 

Essenciais da Cidade (art. 2°, inciso I, da lei federal n° 

10.257/2001); e também houve reflexos no Direito 

Ambiental, mormente a concretização do Princípio 

da Garantia do Direito a Cidades Sustentáveis, 

expressando que para o crescimento econômico é 

A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
DOS MUNICÍPIOS EM REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

preciso utilizar-se de recursos naturais. Mas eles 

devem ser usados de forma racional, lembrando 

a existência da solidariedade intergeracional.

Uma questão que a lei federal n° 13.465/2017 

infelizmente não adentrou com mais detalhes é 

a da responsabilidade civil ambiental decorrente 

da regularização fundiária modalidade interesse 

social (REURB-S), descrita em seu artigo 13, inciso 

I2. Explicamos: um dos documentos imprescindíveis 

para a certificação pelo município da regularização 

fundiária, juntamente com a expedição da Certidão 

de Regularização Fundiária, é a apresentação e 

aprovação do Projeto de Regularização Fundiária, 

cujos requisitos estão estampados no artigo 35 da 

lei federal n° 13.465/2017. Dentre esses requisitos, 

chamamos a atenção do que está escrito nos incisos 

III, VIII e IX. O inciso III fala da entrega de estudo 

preliminar das desconformidades e da situação 

jurídica, urbanística e ambiental; o inciso VIII refere-

se ao estudo técnico ambienal; e o inciso IX atenta 

para o cronograma físico de serviços e implantação 

de obras de infraestrutura essencial, compensações 

urbanísticas, ambientais e outras, quando houver.

A ocupação de áreas públicas urbanas pela população 

predominantemente de baixa renda acontece de 

maneira desordenada do ponto de vista urbanístico 

e ambiental, haja vista as invasões que ocorrem 

em áreas de proteção permanente. Mesmo não 

ocorrendo em áreas ambientalmente protegidas, 

essas ocupações interferem drasticamente no 

meio ambiente, haja vista o descarte irregular 

de entulhos provenientes das construções das 

unidades habitacionais no solo; falta de rede de 

esgoto adequada, fazendo que este seja lançado a 

céu aberto; etc... . Todas essas desconformidades 

ambientais devem ser relatadas pelo Poder Público 

Municipal através de estudo técnico e suas soluções 

estarem relatadas em termo de compromisso 

seguido de cronograma físico de obras serviços.

É ponto pacífico que essas ocupações irregulares 

formam-se devido à inércia dos municípios em 

exercerem uma fiscalização rígida no que diz 

respeito ao seu patrimônio imobiliário. Soma-se 

isso, além de existirem pessoas inescrupulosas que 

ocupam indevidamente áreas públicas municipais 

e as “retalham” para vender às pessoas, na 

maioria das vezes, sem discernimento para saber 

que estão adquirindo “lotes” que não poderiam 

ser comercializados; o fato de haver agentes 

públicos que incentivam esse tipo de prática, 

prometendo habitação aos mais necessitados 

em troca de votos em pleitos eleitorais.

Portanto, existindo um núcleo urbano informal, 

ocupado predominantemente por população 

de baixa renda, consolidado em área pública 

municipal, formado antes de 22 de dezembro de 

2016, irreversível ou de difícil reversão (artigo 

9°, § 2° combinado com o artigo 11 e incisos, 

da lei federal n° 13.465/2017), apto a receber 

o procedimento de regularização fundiária, a 

municipalidade possui o dever de incolumidade 
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ambiental, incidindo sua responsabilidade 

em recuperar o meio ambiente degradado.

A afirmação acima decorre que no Direito 

Ambiental vigora a responsabilidade civil objetiva 

(artigo 14, § 1°, da lei federal n° 6.938/1981) com 

a adoção da Teoria do Risco Integral. Com a adoção 

dessa teoria “da qual decorre a responsabilidade 

objetiva, traz como consequências principais para 

que haja o dever de indenizar: a prescindibilidade 

de investigação da culpa; a irrelevância da licitude 

da atividade; e a inaplicação das causas de exclusão 

da responsabilidade civil”3. A Administração 

Pública Municipal não se comportou de maneira 

zelosa com o patrimônio, não coibindo de pronto 

as invasões e não realizando a devida fiscalização 

de seus imóveis com o exercício do poder de 

polícia; como também não promoveu políticas 

habitacionais amplas e racionais à população de 

baixa renda. Sendo assim, conforme o artigo 225 

da Constituição Federal, deve o ente municipal ser 

responsabilizado, pois sua omissão contribuiu para 

a criação de riscos e produção de danos ambientais.

Mas a lei federal n° 13.465/2017 apenas coloca 

que as desconformidades ambientais e o estudo 

técnico ambiental devem estar presentes em 

termo de compromisso seguido de cronograma 

físico de obras e serviços, silenciando quanto ao 

prazo de entrega dos mesmos, que pode ser ao 

tempo da Administração Pública. Isso, sem sombra 

de dúvidas, prejudica o Princípio da Eficiência 

Administrativa e o Princípio do Poluidor-Pagador. 

Deveria a lei federal n° 13.465/2017 condicionar a 

expedição da Certidão de Regularização Fundiária 

de núcleo urbano informal em regularização 

fundiária modalidade interesse social com a 

inclusão da obra e serviço ambiental no orçamento 

municipal subsequente, com a inclusão do importe 

financeiro necessário na Lei Orçamentária Anual, 

ou em previsões a serem estabelecidas no Plano 

Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As providências acima elencadas trariam maior 

efetividade à recuperação do meio ambiente 

e acarretariam maior responsabilidade ao 

administrador público municipal. Atualmente, a 

regularização fundiária é um instrumento manco, 

pois a Administração Pública Municipal preocupa-

se tão somente a realizar, via cartório de registro 

de imóveis, a titulação dos ocupantes do núcleo 

urbano informal, postergando a realização das 

obras e serviços de caráter ambiental e urbanístico.

Claro que reconhecer o direito de propriedade 

dos ocupantes é deveras importante; mas que 

sentido faz a regularização fundiária se o dano 

ambiental existente não é sanado? O princípio 

do poluidor-pagador “consiste no dever do 

poluidor de pagar por este custo ambiental, seja 

na forma preventiva, por meio de investimentos 

em tecnologia e de outros mecanismos, seja por 

meio de medidas reparadoras, quando o dano 

ambiental já ocorreu”. Deve a Administração 

Pública Municipal cumprir o seu mister de guarda 
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O presente trabalho pretende em 

síntese e de maneira prática e sucinta, 

demonstrar algumas soluções jurídicas 

propostas pela Lei nº 13.465/17, além de 

outros dispositivos legais e jurisprudenciais que 

viabilizam a regularização fundiária em áreas de 

interesse social em situação de irregularidade 

registral, considerando situações que envolvem 

constrições, bloqueios e indisponibilidades, 

bem como em decorrência de demandas 

judiciais, notadamente as desapropriatórias.

Como sabemos, o imóvel é o pressuposto do 

sistema registral imobiliário de forma que sem 

imóvel não há registro e sem registro não há 

direito real imobiliário. A Regularização Fundiária 

A VIABILIDADE DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DIANTE DAS CONSTRIÇÕES, 
BLOQUEIOS, INDISPONIBILIDADES E 
DEMANDAS JUDICIAIS

Urbana tem como um de seus diversos objetivos 

a constituição do direito real em favor de seus 

ocupantes nas unidades imobiliárias e, ainda que 

se vislumbre um propósito urbanístico, ambiental 

e social, a sua base registrária ao lado da jurídica 

não se mostrará aperfeiçoada sem o registro 

dos títulos aquisitivos de propriedade perante 

o Cartório de Registro de Imóveis, em razão do 

caráter constitutivo de nosso sistema jurídico.

Nas palavras de Paola de Castro Ribeiro Macedo: “... a 

regularização não segue os padrões normais e ideais 

de urbanização. Ao contrário, quebra paradigma, 

dispensa requisitos, abre mão de tudo aquilo que 

não é considerado absolutamente necessário 

para assegurar mínimas condições de vida.1 

Assim, a REURB ajustada a um ordenamento jurídico 

que lhe é peculiar, consertando o passado da 

forma que torne possível não só a sua condição de 

habitação, também a propriedade em si, ou seja, que 

haja garantia da titulação com ingresso no sistema 

de registro de imóveis, é indispensável a adaptação 

a uma nova visão registrária, que além de flexível 

deverá abrigar valores cuja consistência jurídica 

muitas vezes deve superar o formalismo exagerado. 

Palavras-chave: Constrição. Posse. Imissão 

na posse. Desapropriação por interesse 

Social. Regularização Fundiária – REURB. 

É comum que as áreas a que se pretende a 
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regularização fundiária sejam objeto de inúmeras 

demandas judiciais, bloqueios, constrições e 

indisponibilidades registrárias, além das ações 

civis públicas que dizem respeito exatamente 

àquela gleba a que se pretende regularizar pela 

REURB. Isso sem falar das ações judiciais, muitas 

vezes com pleitos fundados na obrigação de fazer, 

promovidas pelos adquirentes dos lotes contra 

os loteadores irregulares, quando estes, não 

obstante tenham vendido inúmeras unidades, 

não cumpriram com suas cláusulas contratuais 

de realização de obras de infraestrutura ou 

fornecimento do título aquisitivo de propriedade.

Não bastassem tais problemáticas jurídicas, 

é também comum que aquelas áreas que se 

encontram na titularidade do parcelador irregular, 

sejam objeto de constrições judiciais decorrentes 

de obrigações civis, fiscais e trabalhistas.

Na maioria dos casos de regularização fundiária, 

todas as constrições e demandas judiciais que 

envolvem a gleba a ser regularizada devem ser 

analisadas com muita cautela pelo promotor 

legitimado da Regularização, isso porque há 

um diferencial a ser adotado em se tratando da 

titularidade ou da forma que ocorrerá o registro, 

conforme veremos a seguir.

Inicialmente, e sem maiores problemáticas acerca 

do assunto, a respeito da indisponibilidade de bens, 

por ser espécie de inalienabilidade temporária de 

restrição da prática de atos de disposição do imóvel, 

em razão de ordem judicial ou determinação 

legal, não haverá impedimento de qualquer 

ato registral, mas apenas os de transmissão ou 

oneração de bens. De tal sorte é possível que 

o registro da CRF (Certidão de Regularização 

Fundiária) que importe na regularização fundiária 

do solo, possa ser efetivado com a abertura das 

matrículas para as unidades e consequentemente 

seja realizado o transporte das indisponibilidades.

Nas demandas que envolvem as áreas em 

nome do Poder Público (áreas públicas) e que 

versem sobre a titularidade do imóvel, a teor 

do disposto no Art. 16, parágrafo único da Lei 

nº 13.465/17, será possível prosseguir com a 

REURB somente se houver acordo judicial ou 

extrajudicial homologado para tal regularização.

Por outro lado, em se tratando de demandas que 

versem sobre a titularidade de imóvel particular, 

não há na lei da regularização fundiária um comando 

que determine expressamente a providência a 

ser adotada como assim se aplica nos imóveis do 

Poder Público, razão pela qual se deve ter o máximo 

de cautela, como, por exemplo, informando ao 

juízo do feito a existência daquela regularização.

Porém, nas ações judiciais em áreas públicas 

ou particulares que versem sobre direitos reais 

de garantia, constrições judiciais, bloqueios 

ou indisponibilidades, não haverá óbice ao 

prosseguimento de uma REURB, salvo se houver 

decisão judicial específica que impeça, a teor do 

quanto disposto no Art. 74 da Lei nº 13.465/17: 

 

"Serão regularizadas, na forma desta Lei, as 

ocupações que incidam sobre áreas objeto de 

demanda judicial que versem sobre direitos reais 

de garantia ou constrições judiciais, bloqueios e 

indisponibilidades, ressalvada a hipótese de decisão 

judicial específica que impeça a análise, aprovação 

e registro do projeto de regularização fundiária 

urbana.”

Cumpre observar que tais constrições, bloqueios 

e indisponibilidades não serão automaticamente 

transportadas para as matrículas decorrentes 

da regularização fundiária, apenas se forem 

registradas, simultaneamente, como legitimação 

fundiária em nome dos ocupantes, salvo se os 

gravames a eles se referirem (Art. 23 da Lei nº 

13.465/17). E o fenômeno é possível porque 

a lei classificou a legitimação fundiária como 

espécie de aquisição originária do direito real de 

propriedade conferido por ato do Poder Público.

A legitimação fundiária, além de representar uma 

inovação trazida pela Lei 13.465/17, se aplica tanto 

para os imóveis públicos como para  privados, de uso 

residencial ou não residencial, tanto na Reurb-E (de 

interesse específico), quanto na Reurb-S (de interesse 

social), no entanto para esta última há requisitos 

importantes e restritivos para sua concessão que 

devem ser obedecidos, por exemplo, não ser 

proprietário exclusivo de outro imóvel, foreiro ou 

concessionário e não ter sido contemplado com a 

legitimação fundiária ou de posse de outro imóvel.

Acerca disso, importante destacar os instrumentos 

da regularização fundiária, especialmente porque 

a legitimação fundiária não obstante a sua 

importância como um novo instituto jurídico da 

Lei nº 13.465/17 não é o único. Assim, o Art. 15 

da Lei traz um rol exemplificativo de instrumentos 

a serem utilizados no âmbito da Reurb. 

Léo Vinícius Pires de Lima, no livro Regularização 

Fundiária Urbana – Estudos sobre a Lei nº 

13.465/2017², distingue os instrumentos do 

mencionado artigo como próprios – específicos 

de Direito Urbanístico e; impróprios – 

emprestados do Direito Civil e Administrativo, 

além dos impróprios civis, vejamos:

Os instrumentos próprios da Reurb são 

a demarcação urbanística, a legitimação 

fundiária, a legitimação de posse, o consórcio 

imobiliário, a transferência do direito de 

construir, a intervenção do poder público em 

parcelamento clandestino ou irregular e a 

concessão de uso especial para fins de moradia.

São instrumentos impróprios administrativos 

a desapropriação em favor dos possuidores, 

a desapropriação por interesse social, a 

requisição, em caso de perigo público iminente 

e a alienação de imóvel pela administração 

pública diretamente para seu detentor.
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Por fim, são instrumentos impróprios civis a 

perempção, a usucapião (judicial ou extrajudicial), 

a arrecadação por abandono, a concessão de 

direito real de uso, a doação e a compra e venda.

Encerrada ainda que sucintamente algumas 

questões que podem ser superadas diante das 

constrições, bloqueios e indisponibilidades, já 

com olhar voltado às desapropriações, sabe-se 

que muitos empreendimentos foram construídos 

em terrenos objeto de ações desapropriatórias 

em andamento, promovidas pelas Prefeituras. 

Sem dúvidas, a desapropriação para a regularização 

fundiária tem grande relevância, na medida em que 

ao transferir a titularidade de área privada ao Poder 

Público se torna viável proceder a regularização 

fundiária por meio dos instrumentos como a 

concessão de uso, doação, compra e venda, etc.

Apenas para contextualizar a desapropriação, sem 

contudo adentrar profundamente na matéria, 

nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a 

desapropriação é o procedimento administrativo 

por meio do qual “o Poder Público ou seus delegados, 

mediante prévia declaração de necessidade 

pública, utilidade pública ou interesse social, impõe 

ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o 

em seu patrimônio por justa indenização”.3

Nas lições do Ilustre Hely Lopes Meirelles: “A 

desapropriação é forma originária da aquisição da 

propriedade, porque não provém de nenhum título 

anterior e, por isso, o bem expropriado torna-se 

insuscetível de reivindicação e libera-se de quaisquer 

ônus que sobre ele incidissem precedentemente (...)4 

Por muitas vezes, especialmente em se tratando 

de conjuntos habitacionais, eles eram erigidos 

e suas unidades entregues, sem que as ações 

de desapropriações chegassem a seu termo ou 

fossem efetuados os devidos pagamentos das 

respectivas indenizações aos expropriados. A 

par disso, eram formalizados “instrumentos de 

promessa de doação com encargos” entre as Cias 

habitacionais e as Prefeituras, exigindo-se, tão 

somente, os respectivos autos de imissão na posse.

Como consequência, além dos claros prejuízos 

impostos aos munícipes e mutuários, os 

municípios ficavam à mercê de ações promovidas 

pelo Ministério Público muitas vezes com 

imposições de multas pesadas ao Município e seus 

dirigentes, pela construção de empreendimentos 

em terrenos de propriedade de terceiros.

Há que se considerar também a existência de 

ações desapropriatórias tramitando durante anos 

à procura de proprietários que sequer possuem 

mais interesse em receber a indenização, pois, já 

alienaram o bem por meio de “contratos de gaveta”, 

sem nenhuma transmissão de domínio registrada 

na matrícula. Mas se a propriedade de bens imóveis 

se transfere entre vivos “mediante o registro 

do título translativo” no Cartório de Registro de 

Imóveis competente, salvo exceções do modo de 

aquisição originária (usucapião e desapropriação), 

como ficariam as situações de posse, especialmente 

aquelas em que não se concluiu o processo de 

desapropriação?

As transmissões possessórias, apesar de afetarem 

muitos imóveis, especialmente aqueles objetos de 

regularização fundiária, estariam excluídas do sistema 

registral e assim impossibilitariam a aquisição da 

propriedade com a devida titulação aos beneficiados 

com a REURB? A transmissão da propriedade 

ao ente promotor ou seus beneficiários se daria 

somente após o integral pagamento do expropriado 

com o efetivo registro da carta de sentença?

A despeito do caráter social empregado, extraindo 

da legislação pertinente à matéria, e a necessidade 

de se regularizar o empreendimento em área objeto 

da desapropriação, permite-se a conversão de 

imissão da posse em propriedade. O entendimento 

é utilizado nos casos de habitação de interesse 

social sobre terrenos desapropriados e somente 

nesses casos permite-se essa possibilidade 

perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Além disso, dentro das áreas que estão sendo 

desapropriadas ou imitidas na posse, não poderá 

ocorrer a retrocessão, e o que se discute na ação 

judicial é o valor da indenização, não existindo por 

parte dos atuais proprietários tabulares qualquer 

interesse – até mesmo pela impossibilidade física 

e técnica disso ocorrer, ou seja, em reaver as áreas 

para si.

A fundamentação legal para tal aplicação é a Lei 

nº 9.785/99, que altera o Decreto nº 3.365/41 e as 

Leis nº 6015/73 e 6766/79 nos seguintes artigos:

Art. 1º. O art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365 

de 21 de junho de 1941, modificado pela 

Lei nº 6.602 de 7 de dezembro de 1978, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública:

(...)

§3°. Ao imóvel desapropriado para implantação 

de parcelamento popular, destinado às 

classes de menor renda, não se dará 

outra utilização nem haverá retrocessão.       

Art. 2°. O inciso I do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, alterado pelas Leis nos 6.216, de 

30 de junho de 1975, e 9.514, de 20 de novembro de 

1997, passa a vigorar acrescido do seguinte item 36:

"Art. 167. I - ...36) da imissão provisória na posse, 

e respectiva cessão e promessa de cessão, quando 

concedido à União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou suas entidades delegadas, para a 

execução de parcelamento popular, com finalidade 

urbana, destinado às classes de menor renda."

Art. 3°. A Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:

§5° Com o registro da sentença que, em processo de 

desapropriação, fixar o valor da indenização, a posse 
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referida no § 3° converter-se-á em propriedade e a 

sua cessão, em compromisso de compra e venda 

ou venda e compra, conforme haja obrigações a 

cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância 

que, demonstradas ao Registro de Imóveis, 

serão averbadas na matrícula relativa ao lote.

A par de tal situação, vale destacar que no caso 

da regularização fundiária, a aplicação de alguns 

princípios dar-se-á com certo abrandamento. Como 

o sistema está aberto para relativa flexibilização dos 

requisitos urbanísticos e ambientais, igualmente isso 

ocorrerá para a aplicação dos princípios registrais, 

inclusive os da continuidade e da disponibilidade.

Tal abrandamento deverá, porém, permitir a 

individualização da coisa e do sujeito que com ela 

mantém vínculo, sob pena de que a regularização se 

torne inócua por não permitir a proteção esperada.

Também decidiu o MM. Juiz Marcelo Martins 

Berthe, nos autos do Processo nº 0026999-

30.2013.8.26.0100, sobre a importância social 

do reconhecimento da desapropriação mesmo 

antes da sentença definitiva em ação que 

discute apenas o valor indenizatório. In verbis:

“Importante salientar que [o registro da imissão 

na posse] foi criado para atender ao interesse 

público, presente na construção de habitações 

para a população de baixa renda, abrindo caminho 

para a unificação, quando necessária, e o registro 

do parcelamento do solo, antes mesmo da 

sentença proferida nas ações de desapropriação”.

Assim, se abstrai das normas em comento 

que não há uma supressão dos princípios 

registrários, especialmente quanto ao princípio 

da continuidade, mas sim uma qualificação da 

posse pública, especialmente da impossibilidade 

de retrocessão, uma vez que a desapropriação se 

efetivou por interesse social para implementação 

de empreendimento que visa atender a população 

de menor renda.

Como vimos, além da Lei nº 13.465/17 que 

regulamentou a matéria e seu Decreto nº 9.310/18, 

devemos ainda analisar o contexto da legislação 

registrária num aspecto amplo pautado na 

jurisprudência e outras leis do ordenamento jurídico, 

sempre visando a expectativa de desburocratizar 

a regularização fundiária de forma a simplificar o 

procedimento e almejar o fim maior da titulação 

de seus ocupantes com o devido registro do título 

aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.
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Inicialmente, cabe registrar que a Regularização 

Fundiária Urbana (REURB) está inclusa dentro 

do Direito Urbanístico, no contexto do direito 

às cidades sustentáveis, com vista ao cumprimento 

das funções sociais destas e garantir o bem-estar 

de seus habitantes, nos termos do art. 182 da 

Constituição Federal (CF), visto que ela “abrange 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais destinadas à incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação de seus ocupantes”1. 

As questões jurídicas da REURB estão no contexto 

dos interesses e direitos difusos, já que envolvem 

direitos transindividuais indivisíveis e pessoas ou 

grupos de pessoas indeterminadas (os impactos 

decorrentes das intervenções vão além dos 

beneficiários diretos na regularização, atingindo, em 

maior ou menor grau, grande parte ou a totalidade 

dos citadinos). Assim, incidem sobre elas as normas 

do art. 81, I, da Lei 8.078/90 (CDC), podendo eventuais 

desconformidades materiais ou procedimentos da 

REURB serem discutidas no âmbito do Inquérito 

Civil e/ou da Ação Civil Pública (ACP), conforme art. 

129, III, da CF e art. 1º, VI, da Lei 7.347/85 (LACP). 

Portanto, a legitimidade, no sentido de poder-

dever, para  atuação do Ministério Público vai muito 

além da possibilidade de ser um dos requerentes 

da instauração do procedimento de REURB junto 

ao Município (art. 14, V, da Lei 13.465/17 (Lei 

da REURB)2, ou de requerer gratuitamente os 

competentes registros junto ao Serviço de Registro 

de Imóveis (SRI), conforme art. 42 e 75, § 6º da 

mencionada lei. Cabe ao Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito aos serviços de relevância pública, 

como são aqueles relacionados com a REURB, tendo 

em vista que se estima em 50% as irregularidades 

existentes nas cidades do país, bem traduzidos nos 

princípios e nos objetivos do microssistema jurídico 

criado para enfrentar tamanho passivo (art. 9º, § 

1º e art. 10, respectivamente, da Lei 13.465/17).

A CF garante que a instituição ministerial promova 

as medidas necessárias para garantir a implantação 

das políticas públicas, sociais e urbanísticas, visando 

o cumprimento das normas de parcelamento de 

solo, de proteção ambiental, de ordem registral e 

edilícia. Deverá o membro do MP agir com cautela na 

interpretação das normas relacionados (Constituição 

Federal, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei 

6.766/79, Lei da Reurb, Estatuto da Metrópole, 

dentre outras), com atuação solidária e equilibrada. 

Caberá ao órgão ministerial valer-se de 

conhecimentos não apenas jurídicos, mas 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS 
NOTÁRIOS E REGISTRADORES NA REURB

multidisciplinares, altamente relevantes para as 

dimensões dos interesses envolvidos.3 Também 

não se pode perder de vista que as questões 

destinadas a efetivar a REURB são multi-

institicionais, envolvendo, não raro de forma 

simultânea: Municípios, Estados, Poder judiciário, 

Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Universidades, Conselhos de Classe, Organizações 

da Sociedade Civil, associações de moradores e 

estes mesmos de forma mais direta e individual.

Neste artigo, como membro do Ministério Público 

com atuação prática na área, procuraremos trazer 

nossa visão sobre as várias e importantes funções 

do Ministério Público no âmbito administrativo, 

judicial e/ou registrário, com breve embasamento 

doutrinário, ainda que com as limitações deste 

espaço. Ainda que rapidamente, também 

mencionaremos algumas tarefas dos profissionais 

relacionados com os registros públicos.

Ainda como protagonista na defesa dos interesses 

e direitos difusos, o órgão ministerial competente 

(preferencialmente aquele que atua na Promotoria 

de Justiça de Habitação e Urbanismo e não nos 

Registros Públicos, pois este acaba tendo funções 

mais limitadas e de ordem formal, no sentido de 

verificação dos requisitos da Lei dos Registros 

Públicos4), deve zelar para que sejam atendidos 

os princípios da Lei da REURB (art. 9º, § 1º), 

quais sejam: sustentabilidade econômica, social 

e ambiental e ordenação territorial, buscando a 

ocupação do solo de maneira eficiente e funcional. 

Como já mencionado, a REURB tem, dentre outros 

objetivos relacionados no art. 10, os seguintes: 

identificação de todos os núcleos urbanos informais 

que devam ser regularizados; prestação organizada 

e adequada de serviços públicos aos ocupantes do 

núcleo a ser regularizado; melhoria das condições 

urbanísticas e ambientais; criação de unidades 

imobiliárias compatíveis com o ordenamento 

territorial urbano; ampliação do acesso à terra 

urbanizada pela população de baixa renda, 

priorizando-se a permanência dos ocupantes 

nos próprios núcleos regularizados; garantia do 

direito social à moradia digna e às condições de 

vida adequadas; cumprimento da função social da 

propriedade (art. 5º, XXIII; art. 170, III; art. 182, § 

2º da CF); ordenação do pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantia do bem-

estar de seus habitantes; atendimento ao princípio 

constitucional da eficiência na ocupação e no uso 

do solo; prevenção e desestímulo à formação de 

novos núcleos urbanos informais, com participação 

social em todas as etapas do procedimento de 

regularização. 

Deverá o membro do Ministério Público, sempre 

que possível, atuar de forma proativa, visando 

resolver efetivamente os grandes problemas da 

comarca, no que se referem ao uso e ocupação 

do espaço territorial urbano. “Os casos pontuais 

poderão ser resolvidos dentro do próprio 

inquérito civil estrutural ou do procedimento 

administrativo de acompanhamento ou, se for 

conveniente, em procedimentos desmembrados 
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para cada núcleo ou parcelamento do solo”.5 

Sempre que possível, faz-se fundamental uma 

atuação ministerial preventiva, com o intuito da 

paralização de obras, evitando-se maiores danos 

ambientais e urbanísticos, bem como prejuízos aos 

adquirentes.6  

A atuação ministerial preventiva torna-se ainda 

mais importante diante da celeuma jurídica a 

respeito da existência ou não de um marco legal 

para regularização dos núcleos urbanos informais 

consolidados (aqueles de difícil reversão em 

razão), ante a redação do art. 9º, § 2º e art. 23, 

parágrafo único, da Lei 13.465/17, estabelecendo 

o marco legal de 22/12/16 de forma explícita para 

a legitimação fundiária, com o inconfesso objetivo 

de evitar novas ocupações ilegais de áreas públicas 

para fins de moradia, como se o poder público 

pudesse simplesmente assistir essa ocupação em 

sede a área privada. Registre-se, por oportuno, que 

entendemos inconstitucional tal dispositivo, por 

desrespeitar todas as disposições constitucionais 

supracitadas, sendo necessário uma interpretação 

sistêmica de toda a legislação urbanística, sob pena 

de torná-la letra morta e instituir a teoria do fato 

consumado em material ambiental e urbanística, 

hipótese rechaçada pela Súmula 611 do STF e 

princípio da prevenção vigente no direito ambiental 

(extensivo ao urbanístico, visto que este é da 

espécie Direito Ambiental Artificial – cidades são 

construídas pelos homens) e no artigo 10, X, da 

Lei 13.465/17, que traz como princípio da REURB 

prevenir e desestimular a formação de novos 

núcleos urbanos informais. Ademais é sentido da 

própria regularização resolver passivos (pendências 

do passado) e não de antemão sinalizar a 

transgressores da legislação urbanística que novas 

infrações também poderão ser regularizadas.

Em havendo omissão do poder público em 

regularizar núcleo habitacional informal por meio 

da REURB, deverá o Ministério Público adotar 

todas as providências judiciais ou extrajudiciais 

com tal finalidade, sem prejuízo da eventual 

responsabilização pessoal dos agentes públicos 

e proposituras das competentes obrigações de 

fazer. O poder-dever da Administração Pública 

nas políticas ambientais e de recuperação do 

solo não são discricionárias, submetendo-se 

ao império da lei, devendo a Administração 

destinar verbas próprias para seu cumprimento.7 

Se tiver ocorrido registro indevido de loteamento 

clandestino no Ofício de Registro de Imóveis, o 

registrador público poderá incidir no crime do art. 

52 da Lei 6.766/798, bem como ser multado (art. 19, 

§ 4°, da Lei 6.766/79), não podendo simplesmente 

se omitir diante de indícios de fraude.9  Em havendo 

suspeitas de fraude à lei de parcelamento do solo, 

deverão os notários e registradores comunicar 

o fato ao Ministério Público, acompanhado dos 

documentos pertinentes.10  

O órgão ministerial, então, adotará as medidas 

cabíveis nas searas criminal e cível, devendo 

instar o município a instaurar, se o núcleo 

estiver consolidado dentro do marco legal de 

22/12/16) procedimento visando à REURB.11  

Será importante, também, que o órgão ministerial 

solicite ao Oficial de Registro de Imóveis 

que registre a instauração de procedimento 

investigatório nos documentos cartorários da área 

onde está o núcleo urbano informal, para fins de 

emissão de certidão quando de requerimentos de 

interessados, visando proteger ao consumidor e dar 

publicidade ao fato, não se tratando de averbação 

da investigação na matrícula, o que, para alguns, 

somente é possível em se tratando de ACP.12 

Na hipótese de suspensão do pagamento das 

prestações de lote decorrente de irregularidade 

no parcelamento de solo, o loteador deverá ser 

notificado pelo Ministério Público, pelo Município 

ou pelo Distrito Federal (se situado o parcelamento 

em seu território), para registro do loteamento ou 

execução das benfeitorias, nos termos do art. 38, 

§ 2º, da “Lei Lehmann”13, aplicável à REURB por 

expressa disposição do art. 70 da Lei 13.465/17.

Frequentemente, vêm ocorrendo aquisições de 

glebas por associações/cooperativas, em regra por 

compromisso de compra e venda. Na sequência, 

os associados/cooperados passam a construir 

suas casas nos lotes indicados, desconhecendo 

a clandestinidade do parcelamento, com 

enriquecimento dos dirigentes. Estes se apropriam 

dos valores pagos e desaparecem, sendo o 

prejuízo suportado pelas vítimas-adquirentes. 

“Essa situação demanda, pelo Ministério 

Público, a responsabilização civil e penal dos 

dirigentes daquela associação ou cooperativa. 

Concomitantemente, o município poderá ser 

instado a proceder a regularização do loteamento.”14 

Em regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas (Lei 13.089/15), as funções públicas de 

interesse comum consistentes no planejamento 

e controle do uso, parcelamento e ocupação 

do solo urbano, deverão ter suas diretrizes de 

regularização fundiária urbana insertas no Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, 

consoante o disposto no art. 12, § 1º, inc. VII, 

da Lei 13.089/15. Caberá ao Ministério Público, 

consoante  art. 12, § 2º, III, zelar para que haja essa 

previsão e fiscalizar sua efetiva implantação, pois os 

impactos positivos e/ou negativos de alguns núcleos 

informais poderão ter repercussões regionais.

Como papel do registrador, em outro trabalho15, 

anotamos:

Será importante tarefa do registrador observar 

e fazer cumprir estes detalhes, não somente 

em nome da publicização, mas como fonte de 

informação dos adquirentes, tudo em nome da 

segurança jurídica dos registros públicos e de 

sua função social. Para tanto, quando o caso, 

o registrador emitirá nota devolutiva16 com 
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tais exigências (art. 42, parágrafo único, da Lei 

13.465/17; art. 40, parágrafo único do Decreto 

9.310/18), a fim de constar da CRF o projeto de 

regularização com cronograma de obras e garantias 

financeiras, bem como o projeto urbanístico.

Como já adiantado, como conteúdo indispensável 

da Reurb está o projeto de regularização urbanística 

(art. 35, inciso IV, da Lei 13.465/17), o qual 

também possui requisitos mínimos previstos na 

lei (art. 36). Ambos os projetos são obrigatórios 

durante o processamento administrativo da 

regularização fundiária, conforme art. 28, III 

(exceto para glebas parceladas anteriormente 

à 19/12/79 – art. 69, § 2º, bem como núcleos 

já regularizados com titulação pendente)17. 
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Nessa esteira, outro papel fundamental será 

do Oficial de Registro de Imóveis de fiscalizar o 

cumprimento dos prazos previstos no cronograma 

de obras da REURB, visto que tais obras poderão 

ser realizadas antes, durante ou depois da Reurb  

(art. 36, § 3º, da Lei 13.465/17). Em caso de não 

comprovação do requerente ou do município de 

terem sido as obras efetivamente implantadas, o 

que se dará por meio da apresentação do Termo 

de Verificação de Obras (TVO) ou documento 

equivalente, tal como ocorre quando o loteador não 

comprova, no prazo de quatro anos, que efetivou 

as obras de infraestrutura constantes do projeto de 

novo loteamento ou desmembramento aprovado 

pelo Município ou DF (art. 18, V, da Lei 6.766/79).

Conforme anotamos alhures, visando  evitar 

que a regularização fundiária fique apenas no 

papel, deverá o Ministério Público, por meio do 

Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo, 

instaurar Procedimento Administrativo de 

Acompanhamento, Inquérito Civil ou procedimento 

análogo, de maneira a acompanhar a efetiva 

implantação das obras de infraestrutura essencial e 

dos parâmetros urbanísticos e ambientais previstos 

no projeto de Reurb aprovados. Merecerão 

especial atenção o “cronograma físico de serviços 

e implantação de obras de infraestrutura essencial, 

compensações urbanísticas, ambientais e 

outras” (art. 35, IX, da Lei 13.465/17), bem como 

quanto ao termo de compromisso a ser assinado 

pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 

cumprimento do cronograma físico definido no 

inciso IX deste artigo (art. 35, X, da Lei 13.465/17).

Com razão, observa Marcelo Augusto Santana de 

Melo que:

Os oficiais de Registro de Imóveis estão 

intimamente ligados a questões urbanísticas 

e devem, necessariamente, deixar de ser 

coadjuvantes e desempenhar a atribuição da 

nova ordem urbanística posta de forma que não 

se admite um registrador que não conheça o 

plano diretor e zoneamento de sua circunscrição. 

A participação em conselhos municipais é 

imprescindível, e a criação de convênios e grupos 

de cooperação técnica com as prefeituras e 

Ministério Público é medida que trará benefícios 

aos moradores das respectivas cidades, 

porque a questão registral sempre foi uma 

barreira quase intransponível na regularização 

fundiária e no planejamento das cidades.18  

O Desembargador Gilberto Passos de Freitas, com a 

autoridade de jurista de escol e ex-Corregedor-Geral 

da Justiça do Estado de São Paulo, pondera que: 

“Vale destacar que a atuação do Registrador não se 

restringe a observar o cumprimento dos requisitos 

previstos na Lei de Regularização Fundiária, mas, 

também, atentar para os princípios registrais e 

em outras normas, como no caso de loteamentos 

irregulares ou clandestinos, da Lei nº 6.766/79.”

Pensamos ser de todo oportuno,  quando da lavratura 

de escrituras públicas de glebas a serem parceladas 

e/ou de venda de lotes, que os notários observem 

e comuniquem o Município ou Distrito Federal, 

bem como ao Ministério Público, se constatarem 

indícios de fraude à lei de parcelamento de solo. 

Tal comunicação terá como objetivo a prevenção 

de surgimento de loteamentos clandestinos, com 

forma de preservação da ordem urbanística, cujos 

princípios e regras são de ordem pública e interesse 

social, bem como para fins de proteção ambiental, 

obrigação do poder público e da coletividade (art. 

225, § 1º da CF), com fulcro analógico no art. 115 

da Lei 6.015/73; arts. 9º e 10 da Lei 13.465/17, 

bem como art. 30 do Decreto-Lei 4.657/42.

Em conclusão, a atuação concatenada, previamente 

pactuada, informalmente ou preferencialmente por 

Termo de Cooperação ou documento equivalente, 

entre Ministérios Públicos e entidades associativas 

de notários e registradores, com eventual 

anuência das Corregedorias Gerais da Justiça, 

propiciará a troca de informações visando prevenir 

irregularidades em parcelamento de solo, bem 

como o efetivo cumprimento da implantação da 

infraestrutura essencial na REURB. Seria medida 

de grande valia, vindo ao encontro do art. 225, § 

1º, da CF, bem como, por analogia, ao disposto nos 

arts. 5º, 26 e 30 do Decreto-Lei 4.657/42 (LINDB).
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INTRODUÇÃO 

INOVAR – A legislação pátria é objeto de constantes 

alterações. O legislador sempre pensa na busca 

de soluções para as situações fáticas e cotidianas 

que surgem com a evolução do ser humano, com 

a evolução do mundo... Algumas situações como 

a que ora se pretende expor, não se tratam da 

questão apresentada de forma recente, muito 

ao contrário, são uma dificuldades que assolam 

o mundo desde que o ser humano começou a 

O USO DA REURB EM CASOS DE 
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO 
DESDOBRO 

organizar o seu território. Parcelamento de solo, 

divisão de solo; legalmente a forma adequada de se 

efetuar esse procedimento sofre constantes burlas, 

e por muitos anos a possibilidade de regularizar 

os parcelamentos irregulares era inexistente. 

A lei 13.465/17 e seu Decreto Regulamentador 

9.310/18 realmente foram um grande marco na 

solução dos mais diversos tipos de irregularidades 

urbanísticas, imobiliárias e até registrais. Neste 

sentido, o grande objetivo da temática que hoje 

apresento para reflexão é sobre a possibilidade 

da aplicação da INOVADORA REURB para os casos 

de parcelamento de solo que não são abrangidos 

pela lei municipal na aplicação do Desdobro, 

mas que se enquadram na aplicação da REURB.   

1. CONCEITO DA REURB 

A legislação que trata sobre a REURB – Regularização 

Fundiária Urbana, Lei 13.465/17, a traz como 

conceito legal: 

Lei 13.465/17, Art. 9º. Ficam instituídas no 

território nacional normas gerais e procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 

(Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao 

ordenamento territorial urbano e à titulação de 

seus ocupantes. 

O texto de lei por si nos apresenta uma gama 

de possibilidades quanto à sua aplicabilidade. 

A REURB se aplica a questões Urbanísticas, 

Ambientais, Jurídicas, Sociais e seu objetivo 

é a resolução da informalidade, é trazer à 

“existência” o imóvel irregular, em todas as suas 

searas, resolvendo questões de infraestrutura 

essencial, até a titulação do ocupante. 

O seu principal objetivo é trazer o cumprimento 

daquela máxima de que “só é dono quem registra”. 

Chegar ao alcance da máxima retromencionada 

exige muitos esforços e procedimentos que 

antecedem a fase registral da Regularização. 

Os Drs. Luis Felipe Cerqueira Leite e Mariana 

Mencio1, em sua obra “Regularização Fundiária 

Urbana – Desafios e Perspectivas para aplicação 

da Lei N°. 13.465/17”, trazem de maneira brilhante 

o seguinte entendimento sobre a importância 

da Lei e sua aplicação nos mais diversos tipos de 

irregularidades urbanísticas, imobiliárias e registrais: 

“Diante do exposto, constatamos que a 

regularização fundiária é considerada uma política 

pública atrelada às condicionantes jurídicas da 

política urbana previstas no art. 182 da Constituição 

Federal e nas diretrizes do art. 2º. Do Estatuto da 

Cidade. A regularização fundiária urbana reconhece 

a inadequação, desde sua origem, da ocupação 

do espaço – porque não conseguiu requisitos 

legais próprios -, ao mesmo tempo considera 

os assentamentos humanos assim resultantes 

como parte indissociável da cidade e, por isso, 

procura integrá-los ao mundo jurídico, por meio 

da titulação dos ocupantes, reconhecendo a 
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segurança jurídica da posse, e conferindo a seus 

moradores condições materiais da dignidade, 

por meio da prestação de infraestrutura urbana 

adequada, dos serviços públicos essenciais, sem 

olvidar da proteção ambiental. Tudo isso de 

maneira integrada às demais políticas setoriais 

e que buscam o desenvolvimento da cidade 

de forma harmônica, inclusiva e sustentável”. 

Brilhante é a colocação dos nobres colegas em 

tratar que a REURB – Regularização Fundiária 

Urbana reconhece a inadequação, desde sua 

origem, da ocupação do espaço – porque 

não conseguiu requisitos legais próprios... 

Então compartilho o entendimento de que a 

REURB se aplica a tudo aquilo que não pode 

ser alcançado pelos próprios requisitos legais, 

e sendo assim PASSÍVEL de ser aplicado aos 

casos de não cabimento de lei municipal de 

desdobro, nos casos em que fisicamente e 

de fato houve a ocorrência do DESDOBRO. 

2. CONCEITO DE DESDOBRO

Conceitualmente, de forma simplista podemos 

afirmar que o desdobro de lote nada mais é do que 

a divisão de um determinado terreno em dois ou 

mais lotes, com a devida autorização do município. 

É um procedimento que só pode ser realizado 

quando previsto em lei municipal e de acordo 

com todas as exigências de dimensionamento e 

índices urbanísticos vigentes, quase determinados 

através de nomenclatura de zoneamentos.  

Assim, a legislação federal vigente nada dispõe 

sobre as regras de desdobro, a Lei 6.766/79, que 

regula o parcelamento de solo, somente trouxe 

normas para o Desmembramento e Loteamento, 

sendo de estrita responsabilidade dos municípios 

disciplinarem as regras para aplicação do desdobro. 

A título exemplificativo, é muito comum a 

aquisição de lote em forma de condomínio, 

com seu parcelamento físico em dois lotes, 

e/ou construções de dois imóveis em casas 

geminadas, com entradas autônomas, ou seja, 

“parcelamento irregular de solo”. Aqui temos uma 

situação que de fato seria passível de aplicação 

do desdobro..., porém, pelas normas urbanísticas 

municipais, quase sempre o tamanho do lote é 

inferior a metragem do zoneamento em que está 

inserido, sendo assim inaplicável o desdobro. 

3. REURB  X  DESDOBRO

Como já tratado nos tópicos anteriores, o 

Desdobro traz regras específicas pelo município 

para o seu enquadramento, para a sua aplicação; 

sendo assim, quase sempre se torna impossível 

o encaixe da norma nas situações fáticas... 

A REURB existe exatamente para suprir 

lacunas legislativas em relação às questões de 

irregularidades das mais diversas no mundo 

urbanístico/imobiliário/registral, sendo assim 

aquilo que não se enquadra nas normas vigentes 

certamente se veste do arcabouço jurídico 

disposto na Lei 13.465/17 e Decreto 9.310/18. 

Tratando do título exemplificativo trazido 

no tópico anterior, não sendo o mesmo 

passível de enquadramento no desdobro, 

perfeitamente se encaixa na REURB, uma vez 

que temos uma irregularidade fundiária, a 

ocorrência do parcelamento irregular de solo. 

4. Conclusão 

Ante todos os argumentos expostos nesta 

breve análise, verifica-se a legalidade e assim a 

possibilidade de aplicação da REURB nos casos 

de existência de parcelamento de solo irregular, 

em subdivisões de lotes não abarcados por Lei 

Municipal que regulariza o DESDOBRO. Inovação 

no mundo jurídico e solução para milhares 

de imóveis em situações não classificadas 

anteriormente como passíveis de regularização. 
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No mercado imobiliário, Reurb é 

atividade empreendedora assim como 

as incorporações e loteamentos. A 

diferença é o olhar para o passado, para situações 

consolidadas no tempo, buscando corrigir 

desconformidades urbanísticas, ambientais, 

registrais, sociais e especialmente o déficit 

de moradias da população de baixa renda. 

Como atividade multidisciplinar, requer 

atuação conjunta de engenheiros, arquitetos, 

topógrafos, administradores, assistentes 

sociais, corretores de imóveis e advogados, 

seja como consultores contratados, seja como 

gestores de negócio que chamam para si a 

responsabilidade de viabilizar, organizar, aprovar, 

VALE A PENA EMPREENDER EM REURB? 
desenvolver e concluir o projeto de Reurb. 

Quando o objetivo é empreender, estabelecer 

o planejamento de toda atividade operacional, 

desde a seleção do núcleo urbano até a conclusão 

efetiva da regularização é imprescindível. Além 

disso, o profissional precisa desenvolver a 

mentalidade empreendedora, o que significa 

vencer desafios antes mesmo da instauração do 

procedimento administrativo perante a prefeitura.  

Considerando o cenário das cidades brasileiras, 

mapear o “por onde começar” visualizando 

e catalogando nos mapas da localidade, a 

predominância da renda familiar, a existência 

de desconformidades ambientais, urbanísticas e 

registrais, projeta resultados mais assertivos. A 

ideia é construir um croqui na planta de localização, 

identificando os imóveis no núcleo que pode ser 

toda cidade, um bairro, uma quadra ou uma rua.  
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Nesse mapeamento chamado de 

multidisciplinariedade em mosaicos, o Google Earth 

ou Google Maps são ferramentas de identificação 

de locais com feições de irregularidade fundiária. 

Insere-se os dados de renda familiar predominante 

na localização dos imóveis, a extensão do projeto 

de regularização fundiária, o enquadramento da 

Reurb e a matriz de responsabilidade para projeção 

do custo efetivo perante o município e cartórios.  

Já a emissão de certidões de buscas (“por 

quesitos”) no cartório de registro de imóveis, 

auxilia na construção do mosaico registral, 

identificando imóveis sem registro, de transcrição 

ou sem correspondência entre titular e ocupante, 

os loteamentos informais implantados antes de 

19/12/1979, e a possibilidade de aplicar a Reurb 

titulatória, o rito simplificado da Reurb Inominada 

ou a Reurb complexa e intermediária, que exige 

a regularização do solo, criando a base fundiária. 

Esse levantamento é importante, pois o volume 

de serviço é baliza da precificação. Nesse sentido, 

é preciso também mapear eventuais práticas 

comerciais que já existam no local, como a cobrança 

a preço médio aplicado por lote e a cobrança 

diferenciada para beneficiários da Reurb-S e Reurb-E. 

A ideia do mosaico da multidisciplinariedade é 

encontrar núcleos com situações que podem 

ser regularizadas de forma mais rápida, 

como aqueles sem conflitos fundiários, com 

infraestrutura adequada e uma comunidade 

organizada que deseja a regularização. Esse 

levantamento de informações objetiva planejar 

por meio do estudo prévio de viabilidade.  

Para fechar os mosaicos da multidisciplinariedade, 

outras questões devem ser avaliadas, como se o 

núcleo é um bairro, loteamento ou comunidade; 

se a atuação será municipal ou regional, através 

de consórcios; se já ́ foram entregues matrículas e 

se há empresas executando este tipo de serviço ou 

apenas o município já executa ou pretende executar. 

Catalogar essas tentativas de regularização no 

local norteia a predisposição ou a resistência da 

população na contratação e execução do serviço, 

especialmente quando a oferta é para o ocupante, 

loteador ou incorporador privado. Com essas 

balizas cria-se uma ideia mais precisa do mercado, 

permitindo avançar para o contato direito com 

o “cliente ideal” (moradores, técnicos, parceiros 

comerciais, cartorários e gestores municipais).  

Para garantir a mínima previsibilidade orçamentária, 

antes de abordar o preço de contrato, cabe avaliar 

outros custos operacionais: na Reurb–S, é do poder 

público a responsabilidade de elaborar e custear o 

projeto de regularização fundiária e a implantação 

da infraestrutura essencial, quando necessária. Já na 

Reurb-E, os custos são dos potenciais beneficiários 

ou requerentes privados, e caso ocorra sobre áreas 

públicas de interesse público, o município poderá 

elaborar e custear o projeto de regularização 

fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, 

com posterior cobrança aos seus beneficiários. 

No cartório de registro de imóveis, não há 

isenção para Reurb-E. Já na Reurb–S, os atos de 

registro, averbação e as certidões são isentos 

de emolumentos. A legislação assegura outras 

gratuidades como o registro da legitimação 

fundiária, do título de legitimação de posse e a 

sua conversão em título de propriedade; o registro 

da CRF e do PRF, com abertura de matrícula para 

cada unidade imobiliária regularizada; a primeira 

averbação de construção residencial, respeitado 

o limite de até 70 metros quadrados e o primeiro 

registro do direito real de laje na REURB-S. 

Com essas informações catalogadas e a sobreposição 

comparada dos mapas de diagnósticos social, 

urbanístico, ambiental e registral, fica clara a 

viabilidade do Núcleo Piloto, ou seja, da área inicial, 

da população local e as possíveis estratégias de 

sensibilização, mobilização, informação, capacitação 

e participação dos moradores no processo de Reurb. 

Nesse sentido, carro de som, panfletos, reunião 

comunitária, redes sociais, rádio, TV local, sites, 

blogs, boca a boca, são poderosos instrumentos 

de divulgação dos benefícios econômicos e sociais 

da Reurb, especialmente quando lideranças locais 

e organizações comunitárias participam. Esses 

agentes contribuem na construção de respaldo 

e confiança na população, facilitando o acesso 

às unidades no cadastro social de qualificação 

dos ocupantes, assinatura de documentos e 

conexão direta do morador aos fins da Reurb.  

Além disso, ter um espaço físico no próprio 

núcleo para plantões de atendimento também 

é acelerador de resultados, já que os ocupantes 

poderão ter acesso a informações do processo 

no local. Nessa fase pré-contratual, com o 

estudo prévio de viabilidade em mãos, é hora 

da escuta ativa da comunidade, de apresentar 

soluções eficazes aos problemas históricos 

locais, antecipando objeções, especialmente 

quando já houve tentativa anterior de outras 

empresas ou do próprio município, sem sucesso.  

Identificado o “cliente ideal”, importante 

esclarecer com linguagem assertiva, pontos 

centrais como a Reurb ser alternativa de 

obtenção da matrícula do imóvel, garantindo o 

título de propriedade e a segurança na posse, 

acesso a infraestrutura urbana e linhas de 

crédito de financiamentos bancários e hipotecas.  

Flexibilizadora de parâmetros urbanísticos, 

ambientais e registrais, a Reurb permite ao 

munícipio, conhecedor da realidade local, definir 

a requalificação desses parâmetros, corrigindo 

desconformidades em imóveis situados em 

áreas de preservação, em áreas públicas ou 

sem observância da metragem mínima do Plano 
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Diretor Municipal, podendo ainda reduzir o teto 

de cinco salários mínimos da renda familiar para 

a classificação e enquadramento da modalidade.  

Quanto ao tempo de duração, é preciso alinhar 

expectativas com o cliente, já que não há como 

garantir tempo exato de conclusão do processo, a 

titulação e matrícula individual. Há mera estimativa 

de que, uma vez apresentado o requerimento 

no município responsável, há uma estimativa 

de três a quatro meses como tempo médio.  

Deve ainda, conferir prazo para manifestação dos 

titulares de direitos reais e dos confrontantes; 

elaboração do projeto de regularização fundiária; 

saneamento do processo administrativo; 

decisão por ato formal, que se dará publicidade, 

a expedição da CRF pelo município, que para 

produzir direito real deve ser submetida a registro 

no cartório competente. Essa via crucis significa, 

na maioria dos casos, em matrícula emitida 

em aproximadamente um ano (tempo médio). 

Outro aspecto relevante é a imagem pessoal. 

A isso se chama capital visual de conexão ao 

cliente. Se beneficiário ou empreendedor privado, 

sugere-se apresentação acessível e profissional, 

que comunique proximidade e confiança, 

atentando para a predominância do núcleo 

(interesse social ou específico), se comporta 

roupas mais casuais ou formais, conforme seja. 

Quando a apresentação for a técnicos municipais 

e gestores públicos, recomenda-se manter uma 

imagem profissional com maior formalidade.  

Ressalte-se que, como inerente a qualquer 

atividade multidisciplinar, empreender significa 

estabelecer parcerias, e em sede de Reurb, estas 

devem sempre ser firmadas por meio de contratos 

escritos com responsabilidades e remuneração bem 

esclarecidas, evitando desentendimentos interna 

corporis que comprometem o resultado do negócio.  

Não é preciso constituir uma pessoa jurídica, 

mas sempre deve-se procurar apoio técnico de 

contador de confiança para que não haja surpresas 

desagradáveis com incidência de tributos. Esta 

cautela deve ser adotada antes da precificação 

final, considerando que o mercado comporta 

diversas formas de prestação de serviços, que 

vão desde a assistência interna no município, 

com ou sem licitação (possível dispensa ou 

inexigibilidade), a consultoria e capacitação do 

corpo técnico municipal, contratação direta pelos 

beneficiários e dos cartórios de imóveis para 

capacitação do corpo técnico dessas serventias.  

Por haver variação de condições locais, o serviço 

técnico deve abarcar o custo efetivo de toda 

operação, a definição do percentual de lucro e as 

estratégias de crescimento do negócio. Na realidade 

prática para serviços ofertados a beneficiários e 

empreendedores privados, o mercado tem adotado 

valores finais na faixa de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 por 

lote, excluídos os custos com os trabalhos técnicos 
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de topografia e medições, contratados à parte.  

Tais valores são apenas sugestões, considerando 

que na prática devem observar a realidade 

do local, o objetivo de facilitar maior adesão 

com menor índice de inadimplemento. Nesse 

formato, cabe ao município apenas a análise 

do processo, de forma que mesmo em áreas 

ocupadas majoritariamente por população de baixa 

renda, vale a pena oferecer a contratação direta, 

considerando que a lei expressamente permite.  

Isso porque a facilidade de pagamentos parcelados 

e o preço condizente com o serviço executado vem 

atraindo cada vez mais esse público já cansado 

de esperar a atuação municipal. A capacidade do 

imóvel regularizado produzir riqueza além das 

construções permite o crescimento patrimonial e o 

abandono da extralegalidade, migrando o imóvel do 

capital morto para o capital ativo com o atrativo da 

possibilidade de obtenção de linhas de crédito para 

expansão dos negócios ou obtenção de imóveis.  

Quanto à inadimplência, todas as formas de 

cobrança podem ser utilizadas de acordo com a 

realidade do núcleo, como notas promissórias, 

notificações extrajudiciais, protesto de títulos em 

cartório, e ainda a venda de carteira de recebíveis, 

reduzindo esse risco. Sugere-se ainda que na 

assinatura da CRF seja feita eventual cobrança 

final, firmando acordo amigável com o morador, 

possibilitando a continuidade do processo.  

Longe de exaurir o tema, a visão aqui proposta é 

geral, demonstradora de que não há perfil certo, 

mas sim práticas que vêm se consolidando no 

mercado, de acordo com a realidade profissional, 

o local, a bagagem técnica e a mentalidade 

empreendedora, afinal, empreender no Brasil 

não é tarefa fácil, seja pela cultura imediatista, 

que parte para execução, sem planejar, seja por 

já desistir, no primeiro desafio. O fato é: quem 

planeja, executa, aprimora e persevera firma 

bons negócios e obtém grandes resultados. 



108 | MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE MARÇO DE 2023 | TREINO LIVRE |   109

Este artigo trata sobre regularização fundiária de 

núcleos urbanos não residenciais. Abordaremos 

a possibilidade de regularização, no âmbito de 

Reurb, de núcleos exclusivamente industriais. A 

intenção não é afrontar opiniões contrárias e nem 

conjecturar, mas demonstrar fundamentadamente 

que a regularização fundiária de núcleos 

exclusivamente não residenciais com aplicação 

direta da Lei 13465/17 é possível, legítima, está 

abarcada pela lei e contida em seus fundamentos. 

Não se trata de teorizar, mas de apresentar 

resultados de observação e sólida evidência 

empírica. Não se pretende esgotar a matéria, ao 

contrário, o objetivo é fomentar o debate e conduzir 

o leitor a pensar “fora da caixa” do apego às normas 

e práticas já revogadas, indicando caminhos para 

compreensão mais coerente, novas perspectivas, 

demonstrando que entendimentos contrários a 

essa possibilidade advêm de uma análise incorreta 

da lei e de uma equivocada interpretação.  

A lei 13465/17 é o Novo Marco Regulatório de 

Regularização Fundiária no Brasil.  A REURB, como é 

conhecida, é disruptiva e veio quebrando barreiras 

legais, sociais, técnicas, econômicas e burocráticas, 

ao mesmo tempo que abarca os aspectos 

urbanísticos e ambientais, propondo soluções à 

realidade existente. Por esse motivo é que REURB 

tem questões tormentosas, como a questão da 

possibilidade de Regularização Fundiária em núcleos 

exclusivamente não residenciais. Entretanto, 

apartando-se e ideologias e efetuando uma leitura 

cuidadosa dos dispositivos legais, em especial da 

Lei 13465/17 e do Decreto 9310/18, analisando 

o contexto quanto princípios ensejadores desse 

novo marco em consonância com os objetivos do 

legislador e com aos direitos constitucionais a serem 

garantidos e sobretudo, nos resultados positivos 

já alcançados em todo país, não restarão dúvidas 

de que suplantar-se-ão as matérias procelosas, 

concluindo que a regularização de núcleos 

inteiramente não residenciais não é uma delas.  

Quando se trata de Reurb cem por cento industrial, 

a expectativa é de que se aborde a dicotomia de 

opiniões acerca da possibilidade legal, ou não, 

das regularizações de núcleos dessa natureza. 

Entendo que essa dúvida nem deveria ser suscitada 

porque a lei é abrangente e inclusiva, mas existe 

uma posição, não unânime, de alguns autores e 

registradores, na Região Sudeste e no Estado de 

São Paulo, de que “não se pode aplicar diretamente 

a Lei Federal 13465/17 para regularização de 

núcleos exclusivamente industriais”, mas somente 

se existir lei municipal específica, que descreva 

literalmente essa possibilidade. De outro lado 

há precedentes de Reurb de Distritos Industriais 

concluídas e registradas em cidades paulistas, como 

REURB DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 
Mairiporã, com aplicação direta da Lei 13465/17, 

e em inúmeras outras cidades no restante do 

País, onde impera a segunda posição, pela qual, 

em sede de Reurb, pode-se utilizar diretamente a 

lei Federal para qualquer tipo de núcleo urbano.   

Antes de adentrarmos na questão, é preciso 

esclarecer que o interesse nesses diferentes pontos 

de vista vem de fato real. Há pouco mais de um ano 

(2021) ao proceder as tratativas de regularização 

fundiária de um distrito exclusivamente industrial, 

estando o município e os ocupantes ávidos para 

iniciar a Reurb, me deparei com resistência do 

registrador local, já nas primeiras tratativas, antes 

mesmo de se iniciar o processo. Para evitar futura 

devolutiva da prenotação da CRF questionando 

a possibilidade legal da aplicação direta da Lei 

Federal na regularização de um distrito industrial, 

“exigiu” a elaboração de lei Municipal específica 

de Reurb, autorizando expressamente essa 

possibilidade. Isto porque seguia literatura paulista 

e pactuava do entendimento de que só cabe 
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aplicação direta da Reurb em núcleos residenciais 

ou mistos. Vejam, não se está aqui para fazer 

juízo de valor ou crítica, muito ao contrário. A dor 

daquele registrador era verdadeira, no sentido de 

não se sentir inseguro, sobretudo porque na região, 

tais distritos já tinham sido objeto de Ação Civil 

Pública e ficaria mais confortável com lei municipal 

anterior que expressamente autorizasse. Essa 

situação foi causa de desconforto tal que fez com 

que me aprofundasse no tema para buscar resposta 

legítima, resultando nesse trabalho, apresentando 

os resultados da pesquisa e sua conclusão. 

As sucessivas alterações de leis que regem o 

tema regularização fundiária demonstram sua 

importância. A lei 13465/17 que protagonizou o 

novo marco regulatório é disruptiva e flexibilizou 

regras para viabilizar a efetivação da regularização 

fundiária e o direito real de propriedade em favor 

dos ocupantes dos imóveis, sem deixar de observar, 

no bojo da lei, as necessárias medidas urbanísticas, 

ambientais e sociais, que são tão importantes 

quanto a constituição de direitos reais.  (Silva, 2021).   

A Lei 13.465/17 alterou o Código Civil, a Lei de 

Registros Públicos, o Código Florestal e revogou 

inúmeros dispositivos e leis, tudo em prol de 

viabilizar a concretização da Regularização 

Fundiária e torná-la mais abrangente. Uma lei que 

altera tantas outras leis e dispositivos para atender 

o objetivo de efetivar a regularização, criando 

instrumentos, não é qualquer lei, já nasceu forte.  

Após cinco anos de vigência, não é uma “uma 

lei que não pegou”, é realidade e, ao arrepio dos 

conservadores e opositores, inclusive considerando 

as ADIN’s interpostas, “não vai cair”, tamanha é 

sua força, abrangência e porque está diretamente 

ligada aos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, do acesso à propriedade. O 

cuidado e o nível de detalhe dessa lei, do Decreto 

9.310/18 que a regulamentou e de normas que 

completaram não foram em vão, cumprem o 

objetivo de torná-la eficaz e aplicável. Todo o 

cabedal legislativo tem, segundo Silva, o objetivo de 

permitir que o resultado da regularização fundiária 

seja proveitoso. Para isso, todos os aspectos da 

realidade das cidades têm que ser considerados e a 

existência de núcleos industriais fazem parte dessa.  

Afinal, Reurb de Distritos Industriais: pode ou não 

pode? De ONDE VEM A DÚVIDA? 

Existe restrição legal para regularização fundiária 

de núcleos não residenciais, ou tal entendimento é 

fruto de paradigmas? Um voo panorâmico por todas 

as nuances dessa questão ajudará a desvendar 

de onde supostamente surgiu tal dúvida. A lei 

11.977/09, hoje revogada, abordava minimamente 

a regularização fundiária com enfoque na ideologia 

social, direcionada aos assentamentos humanos 

e população baixa renda sob a égide função 

social da moradia. Durante quase uma década se 

trabalhou regularização fundiária sob esse ponto 

de vista, baseada na concessão e permissão de uso 

com regras rígidas e essa visão se arraigou junto 

aos operadores, município e registradores. Essa 

herança, calcada no viés da moradia, pode ser um 

dos motivos ensejadores da dúvida. 

Uma cidade não é formada apenas por moradias, 

ela tem dentro de seu perímetro inúmeras 

realidades: núcleos residenciais, comerciais e 

mistos, assentamentos, população de baixa renda 

e núcleos de maior poder aquisitivo, que também 

carecem de regularização. Com visão ampla, a Lei 

13465/17 classificou os ocupantes e os núcleos em 

“S”, de interesse social, compostos por população 

predominantemente de baixa renda, até cinco 

salários-mínimos e “E” de interesse específico, para 

renda superior.  

Essa classificação refere-se tão somente à definição 

da matriz de responsabilidade, uma maneira de 

definir quem custeia o processo de Reurb, o registro 

e eventuais obras de infraestrutura. Ocupantes de 

núcleos “S”, nos termos do Decreto 9.310/18, não 

pagam pelo processo ou projeto de Reurb, sendo-

lhes facultada essa providência (sob suas expensas), 

não custeiam os emolumentos e eventuais obras 

de infraestrutura, já os “E”, pagam por tudo. O 

que não se enquadrar na classificação “S” será 

considerada “E”. Empresas por essência recebem 

classificação “E”. Essa diferenciação é importante 

para compreender outra possível origem da dúvida 

quanto a poder aplicar diretamente a Lei Federal 

na regularização de Distritos Industriais, já que o 

§ 6º do artigo 5º do Decreto 9.310/18 aduz que: 

unidades não residenciais serão classificadas 

como REURB ‘E” de interesse específico. 

Olhos desatentos, calcados na literalidade, 

contaminados pela herança da ideologia social das 

leis anteriores, podem interpretar que tal artigo 

seria o impeditivo legal para regularizar núcleos 

integralmente industriais e que, a lei, em tese, 

abrangeu apenas a possibilidade de regularizar 

unidades comerciais em núcleos residenciais, vindo, 

consequentemente, a supor que somente núcleos 

mistos é que podem ser regularizados.  Ledo engano. 

Em matéria de Reurb, quem, independentemente 

da renda familiar, ocupa imóvel em núcleo 

exclusivamente não residencial, será tratado como 

REURB-E, o que é diferente do ocupante que 

tem uma unidade comercial (garagem, lojinha), 

que será classificado conforme sua renda e não 

pela natureza do imóvel. (Freire, Michele, 2022). 

A verdade real é que a lei não criou e nem 

utiliza da expressão de “núcleos mistos” para 

restringir a efetivação da Reurb, isso decorre da 

criatividade do intérprete incauto, que analisa 

segundo suas conjecturas pessoais, muito 

provavelmente decorrentes do entendimento 

herdado das leis anteriores e revogadas.  

A Reurb é um “caminhão que passa por cima 

das dificuldades da realidade e atropela o 

preconceito e o apego”, tendo em vista a 

gama de possibilidades que abarca. Não é um 
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caminhão desgovernado, é guiado pelo viés da 

obrigatoriedade da infraestrutura atual ou futura, 

do respeito ao meio ambiente com prova de que 

após a regularização, as condições socioambientais 

serão melhores do que antes e sobretudo da 

titularidade da propriedade, fomentando da 

geração de renda. Isso possibilita melhor ingerência 

do município sobre seu território, fazendo valer o 

princípio da função social urbanística da cidade.  

Quanto à possibilidade da aplicação direta da 

Lei Federal para regularizar distritos industriais, 

pensando simplesmente na premissa de, “se a lei 

não proíbe, ela permite", logo se, Lei 13465/17 e o 

Decreto 9310/18 não proíbem a expressamente, logo, 

permitem, em que pese válido, é tanto quanto óbvio.  

Do mesmo modo, entendimento de que núcleos 

industriais estão impedidos de serem regularizados 

diretamente pela Lei 13465/17, carecendo 

de lei Municipal, vem de uma leitura rasa da 

lei. Essa superficialidade leva à interpretação 

equivocada, calcada na literalidade de tópicos 

analisados de forma isolada, ignorando-se o todo 

e gera conclusões restritivas que decorrem da visão 

arraigada ao ordenamento anterior. Acreditem, 

esse pensamento ainda permeia a mente de 

muitos técnicos, operadores e atores de Reurb, 

sobretudo no processamento do projeto dentro 

do município e também na análise para registro.   

A REURB, ampla e abrangente, resgatou a função 

social da cidade e da propriedade, com fomento da 

economia, mas ainda encontra muita resistência. É 

o apego à norma e à forma, advindos do passado 

legislativo recente, de regras sectárias que, mesmo 

revogadas, resistem no julgamento dos que 

ainda não entenderam que a Reurb é disruptiva, 

transformadora e depende, segundo Ana Maia, 

do exercício do “desapega”. É se ater a paradigmas 

ligados às leis anteriores, sobretudo Lei 11.977/09 

que foi revogada, morrendo junto com ela essa 

exclusividade de só poder regularizar moradias.   

Falando em leis, muitas foram as leis que trataram, 

de alguma forma do parcelamento do solo, das 

questões urbanísticas e da regularização fundiária 

e todo esse cabedal legislativo de décadas não 

resolveu a questão fundiária do país e não 

impediu a formação de núcleos irregulares. O 

que se tinha antes da 13465⁄17 eram muitas leis 

e pouca solução, entraves jurídicos, processuais 

e legais, sem instrumento prático que abordasse 

todas as questões da realidade brasileira.  

Raio-X desse quadro: milhares de ações judiciais 

calcadas na questão da terra, nas irregularidades 

fundiárias, titularidade, propriedade e posse, com 

reintegrações e cobrança de obrigações. Enorme 

quantidade de Ações Civis Públicas, questionando 

e cobrando providências de particulares e poder 

público sobre infraestrutura, meio ambiente, áreas 

de risco, desocupação, demolitórias e realocação 

de pessoas. Inúmeras ações movidas pelo Tribunal 

de Contas para a apuração de responsabilidade 

dos entes, prefeitos e municípios, com imputação 

de multas e penalidades. Processos de décadas 

e que não alcançavam soluções factuais, muitas 

vezes sendo finalizadas com decisões sem 

efetividade, dada a inexistência de legislação 

que pudesse solucionar os problemas reais. 

Foi justamente isso que a LEI 13465/17 fez: 

fotografou a realidade e enfrentou as nuances da 

regularização fundiária, muito além da moradia, 

abordando questões da terra, da propriedade, 

infraestrutura, dignidade humana, urbanismo, meio 

ambiente, propondo soluções multidisciplinares, 

muito além do assentamento humano. Nessa 

fotografia da realidade, não desprezou nenhuma 

situação, já que núcleos industriais, necessidade 

de titulação, regularização da propriedade, 

necessária flexibilização de regras em prol da 

regularidade e o enfoque econômico fazem 

parte da realidade. Justamente na perspectiva 

econômica que temos ainda mais motivos para 

efetivar a regularização fundiária de toda a cidade.  

Insistir na recusa da regularização de distritos 

industriais pela aplicação direta da Lei 13465/17 

é  “passar recibo” de desconhecimento da lei, da 

visão global da Reurb e do enfoque econômico, 

claramente evidenciado na exposição de motivos 

da Medida Provisória 759/16, em especial a partir 

do item 87, que expressamente refere-se aos 

impactos positivos gerados pela Regularização 

Fundiária como consequência da titulação e da 

regularização da propriedade, permitindo que os 

imóveis passem a ser a base de investimento do 

capital produtivo brasileiro. É a visão econômica do 

imóvel, pela qual ele imóvel pode se transformar 

em renda, tanto pela existência física (locação, 

mudança de destinação), quanto pela sua existência 

abstrata, aspecto imaterial, que, segundo Hernando 

de Soto como “capital oculto” da propriedade, 

onde ela não é só um teto, mas tem uma função 

paralela como produtora de capital, denominada 

riqueza oculta, que decorre da possibilidade de ser 

utilizado como garantia de empréstimos a juros 

menores, para alcance de capital de giro, com mais 

acesso ao crédito, além de muitas outras formas. 

A própria Lei de Liberdade Econômica é reflexo 

dessa visão econômica do imóvel pelo aspecto 

físico, permitindo que atividades comerciais se 

formalizem em MEI’s e funcionem em partes 

da casa (cômodos-garagem) com menos de 

40m², estimulando a economia, sendo ou não o 

imóvel regularizado, beneficiando mais de 70% 

das empresas do país (Agência Brasil⁄2020). E 

se esses imóveis passassem a ser regularizados? 

Resultariam em benefícios reais aos empresários, 

que poderiam conseguir capital de giro, acesso à 

serviços financeiros com garantia e menos custo, 

aquisição de equipamentos, possibilidade de 

aumento dos postos de trabalho, investimento em 

treinamento e consequente fomento da economia. 

E o que a Reurb tem a ver com isso?  A lei viabilizou 

a titulação dos ocupantes e regularização da 
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propriedade, inclusive sobre área pública. Isso é 

a efetivação da função social da propriedade e o 

enfoque econômico está inserido nela. Produzir 

frutos, gerar renda, tem tudo a ver com isso, 

fazendo com que a propriedade atinja sua função 

social, que se alcança também pela perspectiva 

econômica, já que um imóvel inserido no mundo 

registral possui maior valor de mercado, permite 

a responsabilização das pessoas no cumprimento 

de suas obrigações, viabiliza transformação 

de ativos em bens fungíveis, garante proteção 

das transações e dá segurança jurídica. O bem 

passa a ter aplicação num processo produtivo, 

fomentando a geração de renda e multiplicando a 

riqueza, que é quando se transforma em capital.  

O imóvel irregular tem potencial limitado e 

regularizado ganha autonomia além da existência 

física e, se nesse imóvel irregular estiver uma 

indústria, não poderá dele se valer como 

investimento, é um patrimônio morto e inativo. 

Assim, admitir a tese de impossibilidade de 

regularização de imóveis só porque fazem parte de 

um núcleo totalmente não residencial é ir contra 

a função social da propriedade, é ir contra os 

princípios da lei de regularização fundiária e seus 

objetivos.   

Regularizar industriais faz muita diferença para 

o Brasil, que segundo a ONU, ocupa a posição de 

décimo parque industrial do mundo (2009), tendo 

SP como o maior polo industrial da América Latina, 

segundo dados do Brasil Escola, são milhares de 

empresas. De outro lado, dados do Ministério 

do Desenvolvimento Regional, estimam que 30 

milhões de domicílios urbanos, residenciais e não 

residenciais, são irregulares. Logo, não é difícil 

concluir que grande quantidade das indústrias 

ocupa imóveis irregulares, fora do mundo registral. 

Essa situação tem ainda fator histórico, já que 

nas décadas de 90 e 2000, os distritos industriais 

proliferaram-se no país em decorrência da guerra 

de incentivos fiscais, levando indústrias a buscar 

cidades, tributariamente mais vantajosas para sua 

instalação. 

No intuito de incentivar o desenvolvimento, 

os municípios pegaram carona nessa onda, 

disponibilizando áreas públicas para instalação de 

empresas, com a contrapartida delas se instalarem 

nas cidades, movimentando a economia e aumento 

da arrecadação. Muitos, que não dispunham de 

área públicas, utilizaram-se da desapropriação de 

áreas particulares para repasse aos empresários, o 

que era feito por meio de leis e decretos municipais, 

por doação, concessão, com ou sem licitação.  

Dezenas de distritos industriais foram formados 

dessa forma, com a promessa da transferência 

posterior da titulação, quando se concluísse o 

período probatório pactuado com a empresa, ou 

quando os processos de desapropriação estivessem 

findados e quitados. Nesse caminho, passaram-se 

anos e quando finalmente o imóvel seguia para 

registro, esse já estava inviabilizado, porque as 

leis que antes permitiam já não mais vigoravam e 

as atuais detinham exigências que inviabilizavam 

a regularização da propriedade. Imbróglio 

formado e de volta à questão da judicialização 

da irregularidade fundiária: ações civis públicas 

de regularização, reintegração de posse, de 

cunho ambiental e infraestrutura, legalidade da 

distribuição das terras e questionamento da lisura 

das doações de áreas feitas há mais de 15/20 

anos atrás, com responsabilização de gestores e 

particulares. Como consequências: aplicação de 

multas, imposição de TAC’s para pagamento, parte 

das empresas, do terreno no qual estão há décadas 

cumprindo a contrapartida lá atrás pactuada, 

gerando emprego e desenvolvimento em troca 

da terra nua e desvalorizada que receberam, não 

raro culminando em demolições que se efetivaram, 

com perda de postos de trabalho e prejuízo para 

o município e para a população. Se, antes disso, 

tivesse sido aplicada a lei vigente, muito prejuízo 

teria sido evitado, já que a Reurb prevê saídas 

alternativas a essas gravosas consequências, 

tais como o pagamento de justo da terra nua, a 

efetivação da doação pelo município como em 

reconhecimento da contraprestação original 

pactuada, gerando emprego e desenvolvimento.  

As vantagens da regularização fundiária para todos 

os núcleos só aumentam: imóveis regularizados 

são fomentadores de operações comerciais, 

quando utilizados como garantia contratual ao 

fornecimento de produtos, prática comum, pela 

qual comerciantes adquirem produtos mais baratos 

direto da fábrica, que inclui o imóvel onde o 

comércio está instalado como garantia patrimonial 

do negócio pactuado. Os Fundos imobiliários são 

outro exemplo de capital oculto, transformando 

o imóvel da empresa, se regular, em ativos, onde 

os prédios são vendidos para fundos imobiliários, 

celebram contratos de aluguéis duradouros e essa 

prática pode salvar empresas e empresários. A 

Rede Globo fez isso com sua sede de São Paulo, 

vendida por mais de R$ 522 milhões, pactuando 

contrato de locação por 15 (quinze) anos, por valor 

mensal de pouco mais de R$ 84 mil reais.  A própria 

vertente ambiental da qual decorre a certificação 

da ESG (Governança⁄Social⁄Meio Ambiente), pela 

qual empresas que seguem essa linha são mais 

atraentes no mercado financeiro do que as que não 

têm essa preocupação. A própria Bolsa de Valores 

tem uma espécie de Carteira Verde, composta 

por empresas que atendem a esses princípios que 

para serem alcançados passam pela regularidade 

fundiária do imóvel, sem o qual não se pode 

garantir a prevenção do meio ambiente, que exige 

a infraestrutura instalada e inclui o saneamento 

básico, coleta de lixo, etc. Um núcleo industrial 

impedido de ser regularizado vai tirar essas 

possibilidades das empresas que o compõem e 

prejudicar empresários, a economia e o próprio  País. 

A lei 13465/17 é calcada no enfoque econômico, 

mas congrega a regularização da propriedade, a 
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efetivação da infraestrutura e a preocupação do 

meio ambiente. É o reconhecimento da situação 

fática com proposta de soluções e não se pode 

admitir que entendimentos literais impeçam 

todo o alcance dessa lei, que mais que um novo 

marco regulatório, é política pública em prol do 

desenvolvimento por meio do atingimento da 

função social da propriedade, lado a lado com 

a função social da cidade, que não é composta 

apenas de moradia, mas também de indústrias, de 

comércios, de áreas verdes, transporte público, de 

infraestrutura. Dessa forma, não é difícil concluir 

que as indústrias são na visão geral, são as que mais 

precisam da Reurb e os distritos industriais podem 

sim ser regularizados com aplicação direta da Lei 

Federal, até porque se, no âmbito de Reurb não se 

exige lei Municipal para regularizar  cidades inteiras, 

por que precisaria para regularizar um núcleo? 

Negar isso é fragilizar os processos de Regularização 

Fundiária, esvaziando os objetivos do instituto. 

Impedir ou retardar o alcance regularização, com 

exigências, é, no nosso entendimento, declarar 

desconhecimento, é incidir em discriminação 

e preconceito, é ferir direito reconhecido por 

Lei Federal, é legislar em prol da irregularidade 

e é um paradigma que precisa ser quebrado. 
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