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Resumen  
 

La irregularidad en la ocupación de terrenos urbanos con fines de vivienda se ha intensificado 

en América Latina y ha promovido una marcada segregación socioespacial. En este contexto, 

las políticas de regularización de suelo fueron señaladas como un recurso para los problemas 

derivados de la ocupación irregular. Por lo tanto, el propósito de este artículo es analizar cómo 

la legislación brasileña trata con el proceso de regularización de suelo urbana, ley número 

13.465 en 2017, para promover una explicación de los instrumentos dilucidado a través de 

esto y su aplicación efectiva. Metodológicamente, se llevó a cabo una investigación 

documental en el nucleo urbano informal de Eldorado, ubicado en la ciudad de Natal, en el 

estado de Rio Grande do Norte. En este sentido, se inspeccionaron y revisaron las 

composiciones de académicos reconocidos, seleccionados en Derecho Notarial y Derecho 

Urbano y documentos relevantes. Por lo tanto, fue posible concluir cuál es el instrumento de 

política urbana más viable que deben usar los gerentes de planificación urbana para obtener 

justicia social para los residentes de áreas de ocupación irregular. 

Palavras Clave: Ordenamiento Territorial - Núcleos Urbanos Informais- Pose Juridicamente 

Asegurada. 

 

THE PROCESS OF LAND REGULARIZATION IN BRAZIL AND ITS INSTRUMENTS OF 
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Abstract 

The irregularity in the occupation of urban land for housing purposes has intensified in Latin 
America and promoted a marked socio-spatial segregation. In this context, the land 
regularization policies were pointed out as a resource for problems arising from irregular 
occupation. In this way, the objective of this article is to analyze how the Brazilian legislation 
deals with the process of urban land regularization, law number 13,465 of 2017, in order to 
promote an explanation of the instruments elucidated through this and its effective application. 
Methodologically, a documentary investigation was carried out on the informal urban center of 
Eldorado, located in the city of Natal, in the state of Rio Grande do Norte. In this sense, the 
compositions of recognized scholars, selected within Notary Law and Urban Law and relevant 
documents were inspected and revised. It was possible, therefore, to conclude what is the 
most viable urban policy instrument to be used by urban planning managers to obtain social 

justice for residents of areas of irregular occupation. 

Keywords: Territorial Ordination - Informal Urban Nucleus - Legally Assured Posse.  

 

Introdução 

O Estado Brasileiro vivenciou no decorrer do século XX um intenso processo de urbanização. 
Segundo Lima, Sousa, Silva e Carvalho (2016), o índice de crescimento anual do Brasil em 
meados da década de 40 foi um agente que gerou expectativas de melhores condições de 
vida para os brasileiros, pois a partir do processo de industrialização e desenvolvimento de 
tecnologias agropecuárias houve a automatização da mão-de-obra e a consequente 
promoção do êxodo rural, propiciando um crescimento exacerbado da população urbana 
brasileira.  Todavia, a intensa migração concebeu um caos citadino, em razão da ausência de 
políticas urbanas de inserção efetiva dos hipossuficientes nas cidades (Rolnik, 2006). 

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), já em 2010, mais de 
84% da população do país residia em áreas consideradas urbanas. Esta intensa aglomeração 
populacional contribui significativamente para o surgimento e consolidação de núcleos 
urbanos informais. Tal fato pode ser confirmado através dos dados disponíveis na Exposição 
de Motivos da Lei Federal nº. 13.465/2017 (Portal da Câmara dos Deputados, 2016), que 
ocasionou a notificação do antigo Ministério das Cidades sobre o aumento de imóveis 
irregulares, superior a quatro milhões, nos últimos quatro anos. 

 
No nordeste brasileiro, a situação se torna ainda mais alarmante: a região concentra 33% da 
irregularidade fundiária registrada em domicílios do país (Ministério das Cidades, 2014). De 
acordo com Fernandes (2007), a informalidade pode ser produzida por diferentes fatores, 
dentre eles estão: baixos níveis de renda, sistema jurídico deficiente, falta de terrenos com 
fornecimento de serviços da rede pública e programas eficientes de habitação de cunho 
social, além de planejamento urbano impraticável. O autor ainda relata sobre severas 
consequências que a situação de informalidade pode trazer aos ocupantes, que vão desde a 
insegurança de posse à falta de infraestrutura mínima, assim como discriminação, prejuízos 
no âmbito ambiental, perigos à saúde e outras formas de mitigação de seus direitos sociais. 
É, então, sintomático apurar que o Estado contribui de forma ativa e passiva na consumação 
de um ambiente urbano precário e desigual. 

 
Lima, Sousa, Silva e Gomes (2017) acrescenta ainda que a aglomeração de moradores de 
baixa renda em bairros pobres foi uma situação característica decorrente do adensamento 
urbano. O espaço foi sendo fragmentado no contraste entre bairros com excelente 
infraestrutura e alta especulação imobiliária, e os locais em que as condições estruturais 
mínimas de habitação digna são marcadas pela precariedade ou mesmo pela inexistência. 
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Diante disso, o conjunto de problemas urbanos vivenciado pelas cidades brasileiras no que 
tange à irregularidade de seu alargamento tem como principais fenômenos sociais 
justificadores o êxodo rural e a carência de políticas públicas eficazes. O primeiro por 
disseminar processos informais de desenvolvimento urbano, levando-se em consideração 
que as cidades não estavam prontas para receber tamanha demanda habitacional, e o 
segundo pela capacidade de interceptar o ciclo da ilegalidade do acesso ao solo urbano, posto 
que grande parte da população vislumbra a informalidade como única oportunidade de acesso 
à moradia (Nascimento, 2013). 
 
Apesar do desordenamento urbano não ter sido prevenido, é possível buscar remediá-lo pelo 
uso, dentre outras práticas, da regularização fundiária. Como aparelho oportuno, a Lei 
13.465/2017 estabelece um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
que objetivam proporcionar a regulamentação de assentamentos irregulares e a titulação aos 
seus ocupantes. A nova lei aposta em um ideal de regularização que visa avanços 
habitacionais nas unidades tituladas ao viabilizar melhorias na infraestrutura essencial desses 
centros regularizados, assim como instiga o poder público local a adoção de uma postura de 
desburocratização na regularização fundiária, ampliando, então, as possibilidades de acesso 
à terra urbanizada as pessoas de baixa renda. 
 
Em anuência ao discurso exposto, dedicando-se, em um primeiro momento, ao intento 
descritivo, em conjunto com a criticidade do Direito Notarial brasileiro, a presente redação 
aborda as ferramentas que compõem o processo de Regularização Fundiária Urbana 
(REURB), além de suas normas gerais ambientais, sociais e urbanísticas, desprendendo-se, 
claro, do ímpeto de esgotar o tema, considerada sua imensidão. 

 
 
Objetivos 
 
O objetivo da presente composição é, de fato, apresentar aos interessados o processo e os 
instrumentos da regularização fundiária aplicados no Brasil. Neste sentindo, por meio de uma 
análise das desconformidades jurídicas exploradas através de um estudo de caso no conjunto 
habitacional Eldorado, localizado na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do 
Norte, objetiva-se expor, brevemente, a situação fundiária urbana brasileira. Sendo assim, por 
intermédio dos assuntos aqui desenvolvidos, busca-se atingir o intento de identificar os 
principais elementos formuladores da irregularidade fundiária, aclarar a lei de REURB e seus 
instrumentos, além de narrar a experiência de regularização fundiária do conjunto Eldorado.  
 
 
Metodologia 

 

Pela natureza do fenômeno abordado, essa pesquisa se constitui, quanto a abordagem de 
dados, como qualitativa, uma vez que o objetivo da amostra é produzir informações 
aprofundadas centrando-se na explicação da dinâmica das relações entre processos (Minayo, 
1991). Esta, por sua vez, apresenta o processo jurídico necessário para viabilizar o Projeto 
de Regularização Fundiária (PRF) com base nas doutrinas e instrumentos jurídicos legais, 
destacando-o para o caso específico do conjunto Eldorado, localizado no bairro Lagoa Azul 
na capital do estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal (Figura 1). Deste modo, são 
analisados quais procedimentos podem ser adotados de forma a agilizar o processo de 
regularização dos imóveis da população beneficiada, visando promover a segurança jurídica 
na posse destes. 

 
Quanto aos objetivos esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa exploratória. 
No tocante aos procedimentos utilizados trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico e 
documental, pois é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas no 
intuito de obter conhecimentos sobre o problema do qual se procura a resposta e também 
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recorre a fontes e documentos que ainda não receberam um olhar analítico (Fonseca, 2002).  
A coleta de dados bibliográficos foi edificada na averiguação documental e doutrinária; de 
cunho autêntico para a juridicidade. Utilizou-se assim, excertos do Direito Notarial e 
Urbanístico vigente em solo brasileiro, aliados à realidade que os gestou. Com relação à 
análise documental, procedeu-se através da compreensão jurídica dos relatórios emitidos 
pela Companhia de Habitação do estado do Rio Grande do Norte (COHAB), enquanto que os 
dados relacionados ao conjunto Eldorado, foram coletados do banco de dados fornecido pela 
Companhia de Processamento de Dados do Estado (DATANORTE) ao Núcleo de Pesquisa 
Acesso à Terra Urbanizada, o qual os autores desse estudo integram. Assimilado esse 
contingente, é prudente averiguar que para a construção do corpo teórico do artigo, foi 
aplicada como estratégia a investigação bibliográfica.  

 
Figura 1: Localização geográfica do conjunto Eldorado. 

 
Fonte: Autoria própria com imagens do Google Earth Pro (2019). 

 
 
Desenvolvimento 
 
Regularização Fundiária Urbana Brasileira: adequações urbanísticas, ambientais, 
sociais e jurídicas 

 

O art. 6º da Constituição Federal brasileira de 1988 (CF/88), permite compreender que a 
moradia regular é um direito intrinsicamente ligado a outros direitos sociais, tais como o lazer, 
saúde, trabalho, educação. No entanto, é fácil constatar que o acesso a moradia digna tem 
sido obstado no Brasil desde longa data (Pacheco, 2018).  

 
Deste modo, na perspectiva de Carvalho, Sousa, Lima e Silva (2015), a regularização 
fundiária surge como oportunidade para o alcance de melhoria na qualidade de vida dessas 
pessoas, uma vez que, além de garantir o direito à moradia, também proporciona avanços no 
tocante aos aspectos ambientais e urbanísticos entorno desses domicílios. 
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Um grande marco jurídico no combate à irregularidade fundiária foi a Lei Federal nº. 13.465 
de 11 de julho de 2017, que apresenta instrumentos a fim de desburocratizar e otimizar os 
procedimentos da regularização fundiária urbana para ampliar as possibilidades de acesso à 
terra urbanizada, promovendo assim o resgate da cidadania e o crescimento econômico dos 
municípios. 

 
Ainda através dessa lei, amplia-se o alcance da regularização, pois todos os núcleos informais 
com usos e características urbanas podem ser contemplados, ainda que situados em zonas 
rurais. Além disso, é importante frisar que a regularização pode ocorrer por duas modalidades 
distintas: àquela que beneficia a população de baixa renda, a Regularização Fundiária Urbana 
de Interesse Social (REURB-S), e aquela destinada aos que não se enquadram como tal, cujo 
interesse é específico e tem menor relevância nessa discussão, a REURB-E. 

 
A Lei 13.465/2017 institui normas gerais bem como os procedimentos para a efetivação da 
REURB no intuito de resolver o problema de posse precária dos ocupantes de núcleos 
urbanos informais. A princípio, o art. 36 da referida lei dita que deve ser elaborado um projeto 
urbanístico de regularização fundiária onde deverá constar, primordialmente, as medidas de 
adequação das desconformidades urbanísticas e ambientais (Lei n.13.465, 2017).  

 
Para a efetivação e facilitação do processo, o art. 27 da lei em comento fracionou a REURB 
da seguinte forma: requerimento e seu processamento; desenvolvimento do projeto de 
regularização; saneamento e publicidade do processo; expedição e registro da Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF) (Lei n. 13.465, 2017). Tendo como ponto de partida o 
requerimento dos legitimados (os entes da administração pública direta e indireta, os 
beneficiados, os proprietários, loteadores ou incorporadores dos imóveis, a Defensoria e o 
Ministério Público), o processo segue para processamento onde os eventuais interessados 
do imóvel afetado poderão se manifestar e impugnar o processo. Havendo objeções, poderá 
ser utilizada a via extrajudicial para solucionar o conflito. Se essa via não for eficaz, poderá 
ser aberto um processo judicial para dirimir o litígio. 

 
Não havendo impugnação ou sendo esta superada, segue-se para uma das principais fases: 

a elaboração do projeto de regularização fundiária.  De acordo com o art. 35 da lei, nesse 

projeto deverá constar o levantamento físico da área de interesse, o estudo das 

irregularidades jurídicas, urbanísticas e ambientais e propostas para adequações, dentre 

outros. Tendo em vista que nos núcleos urbanos informais existem diversas situações de 

irregularidades, Carvalho et al. (2015), reafirmam a necessidade de serem feitas todas as 

etapas do processo de regularização fundiária, atendendo aos princípios jurídicos, ambientais, 

sociais e urbanísticos, para que tais benefícios de fato alcance a população local, apontando 

que diversos problemas surgem nesse processo, como a identificação da área, que quando 

definida de maneira incorreta, geram títulos com área de domínio diferente do existente in 

loco.  

Com o projeto concluído, segue-se para o saneamento onde serão supridas eventuais lacunas 
processuais e corrigidos quaisquer vícios materializados até então. Com o processo 
devidamente saneado, o projeto deve ser encaminhado ao responsável pela implementação 
das medidas de adequação que, à nível de REURB-S fica a cabo do poder público, ao passo 
que na REURB-E a responsabilidade é atribuída aos próprios interessados.  Logo após, 
compete ao município expedir a CRF que nada mais é do que um documento composto pelo 
projeto de regularização, do termo de compromisso relativo a sua execução e da indicação 
do instrumento jurídico de transmissão da posse ou da propriedade que melhor se adeque a 
realidade local, a fim de reduzir custos, tempo e aumentar a qualidade do serviço prestado, 
sendo encaminhado ao cartório competente para sanar as desconformidade jurídicas do 
núcleo em regularização. Todos esses procedimentos podem ser melhor compreendidos na 
leitura do Esquema 1.
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Esquema 1: Fases e procedimentos para a REURB-S através dos critérios determinados pela lei 13.465/2017. 

 
Fonte: Autoria Própria (2019), com dados da Lei 13.465 (2017).
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O tratamento das desconformidades jurídicas 
  

No tocante as irregularidades jurídicas, podem ser empregados os institutos  apontados no 
art. 15 da  lei em comento, a saber: a legitimação fundiária e a legitimação de posse, a 
usucapião, a desapropriação em favor dos possuidores e a de interesse social, a arrecadação 
de bem vago, o consórcio imobiliário, o direito de preempção, a transferência do direito de 
construir, requisição (em caso de perigo público iminente), intervenção do poder público em 
parcelamento clandestino ou irregular, a alienação , concessão de uso especial para fins de 
moradia e a de direito real de uso, doação, a compra e venda bem como outros que sejam 
pertinentes (Lei n.13.465, 2017). 
 
A Lei n. 13.465 (2017), em seu art. 15, adota os institutos jurídicos que são executáveis no 
âmbito da regularização fundiária. Consoante a isto, entre os instrumentos dispostos pela 
norma, à vista do inciso I, está a legitimação fundiária e a legitimação de posse.  
 
Com efeito, a legitimação fundiária é abalizada como um mecanismo de recognição da 
aquisição originária do direito real de propriedade em relação ao objeto a ser regularizado. E 
a legitimação de posse é a prática de valência do Poder Público designada a conceder título, 
por meio do qual fica atestada a posse de imóvel destinado ao processo de REURB. 
Concatenado a isso, vale ressaltar, que esta prática é transmudável, em aquisição originária 
de direito real de propriedade, mediante os contornos estabelecidos na Lei 13.465. 

 
Por sequência, outro aparelho apontado pelo regimento de regularização é a usucapião. 
Nesse sentido, a usucapião é entendida como um direito auferido pelo indivíduo sobre a posse 
de um bem móvel ou imóvel, fruto da utilização do bem por tempo determinado, ininterrupto 
e inconteste, este instituto, pode vir a ser extraordinário, ordinário e especial urbano quando 
abrange bens imóveis (Sarmento, 2015). 

 
Além dos mecanismos já indicados, encontra-se juntamente a desapropriação em favor dos 
possuidores. Em face a esse contexto, torna-se este quadro consuma a possibilidade de o 
proprietário de determinado imóvel ser destituído da coisa se o bem pleiteado consistir em 
área extensa, posse assídua e de boa-fé, por mais de cinco anos, de notável número de 
pessoas. Ante ao exposto, os ocupantes devem ainda ter operado, em conjunto ou 
separadamente, obras e serviços, considerados por um juiz como sendo de interesse social 
e econômico expressivo. 
 
É fiel ao art. 15 da Lei n. 13.465 (2017) a assertiva de que a arrecadação de bem, como 
instituto, é sujeito à aplicação dentro da esfera da REURB, de mesmo modo que os 
mecanismos tratados anteriormente. Neste esteio, a arrecadação de bem vago corresponde 
à perda do imóvel urbano quando o proprietário enjeitar seu bem, com o intento de não mais 
salvaguardar o seu patrimônio. Inserido nesse cenário, não se detectando o imóvel na posse 
de outrem, este poderá ser angariado como bem vago, três anos após, deverá ser acrescido 
à propriedade do Município ou à do Distrito Federal. 

 
Entre os mecanismos apresentados na lei que dispõe sobre a regularização fundiária, está 
também o consórcio imobiliário, comedido pela Lei n. 10.257 (2001). Nesta toada, tal 
instrumento serve como meio oportuno para efetivação de planos de urbanização ou 
edificação, através da transferência feita pelo proprietário do bem imóvel ao Poder Público 
Municipal. 

 
Após a transmissão do bem, como estabelece art. 46 da Lei n. 10.257 (2001), é realizada pelo 
poder público municipal reformas afim de cumprir o estabelecido no art. 5º da mesma lei, que 
prevê o parcelamento e a edificação do solo urbano. Posteriormente, depois da concretização 
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das obras o proprietário recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente 
urbanizadas ou edificadas. 

 
A desapropriação por interesse social, que se enquadra, da mesma forma que os institutos 
supraditos, entre os instrumentos utilizados na regularização fundiária. Por essa via, pode-se 
denominar o referido mecanismo como um procedimento por meio do qual o Poder Público 
remove a propriedade de certo bem do seu dono, alicerçado no interesse social. No entanto, 
para que a execução desse mecanismo decorra, é fundamental que haja mantença de 
posseiros na área urbana onde, com consentimento expresso ou velado do proprietário, 
tenham construído sua moradia, formando núcleos residenciais de mais de dez famílias.  

 
Consoante ao inc. VII, do art. 15 da Lei n. 13.465 (2017), é preciso apontar ainda o direito de 
preempção. Diante disso, determina-se como preempção a prioridade ofertada ao Município 
para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação dispendiosa entre particulares. Atendo-
se a isto, o direito de preempção será exercido sempre que os entes da Administração Pública 
necessitarem de áreas para a regularização fundiária. 

 
Passados os institutos abordados nas linhas pretéritas, é preciso falar ainda sobre direito de 
construir. Em virtude disso, fica estabelecido que a lei municipal, amparada no plano diretor, 
poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, a operar em outro local, ou alienar, por 
intermédio de escritura pública, o direito de construir prognosticado no plano diretor ou em 
legislação urbanística dele desinente. Contudo, tais procedimentos somente ocorrem quando 
o imóvel é apreciado como apto para fins de regularização fundiária.  

 
Nesse seguimento, é importante esclarecer que os institutos jurídicos estatuídos na lei de 
regularização não têm como única função a adesão da posse ou propriedade de um bem. 
Para além disso, encontra-se nestes mecanismos o ensejo de perda do imóvel, como em 
casos de ocupação de áreas de risco. Sob esta perspectiva, no que se entende a respeito da 
requisição em caso de perigo público. 

 
Por essa vereda, a denominação ofertada a requisição em caso de perigo público iminente, 
exposta, pode ser interpretada como a privação do proprietário de determinado bem, nas 
circunstâncias de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, 
bem como de requisição, em caso de risco público imediato. 

 
Entre tantos instrumentos, há a intervenção do poder público em parcelamento clandestino 
ou irregular, aprazada nas linhas gerais da lei de parcelamento do solo urbano. Sob este viés, 
a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se ignorada pelo loteador, 
poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem 
acatamento das determinações do ato administrativo de licença, para evitar agravo aos seus 
moldes de desenvolvimento urbano e na tutela dos direitos dos adquirentes de lotes. 

 
Há também a alienação de bens públicos, que consiste na transferência a terceiros, no caso 
do art. 15 da norma estudada, ao detentor da posse de bens móveis ou imóveis que integra 
o acervo patrimonial da administração direta, indireta ou fundacional da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios. No caso da alienação destinada a regularização 
fundiária de interesse social desenvolvida por entidades da Administração Pública, fica 
dispensada a avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, como disposto 
na lei de licitação (Lei n. 8.666, 1993), art. 17. 

 
Ainda sobre a concessão de uso, definida como uma modalidade cujo o objetivo é a utilização 
privativa do bem público. Dentro desse instituto encontramos a concessão de uso especial 
para fins de moradia, em que se reconhece a outorga de imóveis da União em favor de pessoa 
jurídica de direito público ou de entidades sem fins lucrativos para o cumprimento de interesse 



 
 
III Congreso Internacional de Geografía Urbana 

 
 

286 
 

social, e a concessão de direito real para uso; que são encarados como instrumentos de 
regularização. Além desses mecanismos, existe também a doação e a compra e venda, 
apontadas também como institutos pertencentes ao processo de regularização fundiária. 

 
 
A inovação da Lei Nº. 13.465/2017: Legitimação Fundiária e suas vantagens 
 

As legitimações fundiária e de posse são instrumentos normatizados exclusivamente pela lei 
nº. 13.465/2017. O primeiro consiste em um instrumento de aquisição originária de 
propriedade para titular o ocupante informal, enquanto que o segundo atribui tão somente a 
posse que poderá ser convertida, posteriormente, em propriedade por iniciativa do beneficiado 
nos termos do art. 26. 

 
Esses termos “propriedade” e “posse” são correntemente tratados como sinônimos, porém 
são institutos distintos. A propriedade se trata de uma garantia prevista no art. 5.º da 
Constituição, e a posse também tem previsão no art. 183, mas para distinguir esses institutos 
é necessária a remissão ao Código Civil  Brasileiro (2002), o qual faz abordagens relevante 
nos art. 1.196 e 1.228. 

 
É possível inferir que há uma hierarquia de poderes do indivíduo sobre o bem, de modo que 
o proprietário tem todas as faculdades elencadas no artigo 1.228, a saber: usar, gozar, dispor 
e reaver do imóvel, enquanto que o possuidor exterioriza apenas alguns dos poderes do 
proprietário, como o direito de usar, por exemplo. Assim, a REURB tem como objetivo sanar 
a precariedade da posse dos beneficiados, ofertando-lhes posse juridicamente assegurada 
seja pelo título de proprietário, seja pelo reconhecimento da posse. Para tanto, é necessário 
proceder com a análise da situação jurídica do imóvel para averiguar qual é o instrumento 
mais adequado a ser empregado, levando em consideração fatores como: a titularidade da 
área afetada, o parcelamento do solo, as matrículas atingidas, dentre outros. 

 
A complexidade do processo de regularização se manifesta, uma vez que existem núcleos 
urbanos que já possuem matrícula ativa da gleba junto ao cartório de registro de imóveis 
competente, entretanto não possui lotes desmembrados. Neste caso, é necessário realizar o 
desmembramento desses lotes segundo o que prescreve a Lei n. 6.766  (1979), que trata das 
diretrizes de parcelamento do solo urbano. 
  
Para maiores esclarecimentos, deve-se mencionar a diferença entre as definições de 
loteamento e desmembramento, como disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 2º da referida 
legislação: 

 
§ 1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes. 
§ 2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes. (Lei n. 13.465, 2017) 
 

Deste modo, os conjuntos tratados no momento da titulação, podem apresentar a situação de 
loteados, e não desmembrados, sendo necessário realizar o projeto de desmembramento dos 
mesmos, conforme o capítulo IV da Lei nº 6.766 (1979), apresentando requerimento à 
prefeitura acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba e de planta que 
disponha do imóvel a ser desmembrado. Nesse requerimento deverá constar: a indicação das 
vias existentes e dos loteamentos próximos e a indicação da divisão de lotes pretendida na 
área, sendo importante frisar que essa planta também é um requisito para o projeto de 
regularização fundiária, como mostrado no Esquema 1. 
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Para o caso de efetivação do desmembramento, segundo o disposto na lei supracitada 
aplicam-se as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem. No caso 
do município de Natal/RN, onde será feito o estudo de caso nos tópicos seguintes, este deverá 
fixar os requisitos elegíveis para a aprovação do desmembramento dos lotes.  Para tanto, o 
plano diretor do município, retratado na Lei complementar nº. 82 de 2007, em seu art. 24, 
dispõe que a regulamentação específica para o desmembramento das Áreas Especiais de 
Interesse Social (AEIS), devem ser realizadas em consonância com o Plano de Urbanização 
criado junto com o projeto de Regularização Fundiária. Entretanto, torna-se importante 
salientar que a regulamentação específica às AEIS não foi localizada, sendo necessário neste 
caso, a elaboração de tal, para prosseguir com o desmembramento e o registro em nome dos 
beneficiários, ou acordo por meio de comissão para que as diretrizes presentes no plano 
sejam aceitas no âmbito da área em questão (Lei complementar n. 82 de Natal-RN, 2007). 

 
Tendo em mente as disposições sobre a efetivação de desmembramento dos lotes em 
questão, a Lei 13465/17 define o termo demarcação urbanística a partir do disposto no artigo 
11º, inciso IV como um “procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados 
abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de 
direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na matrícula 
destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovida a critério do 
Município”. 

 
Assim sendo, no caso de ocorrer desmembramento dos lotes em questão, este ato é facilitado 
através do procedimento de demarcação urbanística, que apesar de não constituir condição 
para o processamento e a efetivação da REURB (Art. 19, § 3º da lei 13.465/2017), torna-se 
uma ferramenta importante por providenciar os documentos que devem constar no Projeto de 
Regularização, a saber: a planta e memorial descritivo da área a ser regularizada nos quais 
constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas 
dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, 
indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com 
proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores e 
planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro 
de imóveis. Contudo, caso a gleba já esteja desmembrada o processo é simplificado, sendo 
necessário somente a anexação das plantas e memoriais descritivos de cada lote e a 
documentação e qualificação de seus residentes ao projeto de regularização fundiária (Lei n. 
13.465, 2017). 

 
Na REURB-S, o processo administrativo cartorário os atos registrais são isentos de custas e 
emolumentos, devendo ser garantida no primeiro registro de documentos indispensáveis no 
processo de regularização, a saber: o de legitimação fundiária; do título de legitimidade de 
posse e sua conversão em título de propriedade; do direito real de laje e da aquisição de 
direito real aos beneficiários, através de outros instrumentos previstos.  Além disso, também 
são gratuitos, o registro da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e do projeto, que 
implicará na abertura da matrícula individualizada para cada unidade imobiliária regularizada. 
Deste modo, os cartórios que não cumprirem com a gratuidade, se negarem a efetuar o 
registro ou que retardam o processo de registro, ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 
44 da Lei nº 11.977/2009. Com a CRF e o projeto aprovados, são abertas as matrículas 
individualizadas de cada imóvel contemplado (Lei n. 13.465, 2017). 

 
De forma análoga, outras questões também devem ser analisadas, tais como a situação de 
quitação dos lotes. Sendo assim, eles podem ser classificados em duas modalidades: 
quitados e não quitados – no entanto, é essencial esclarecer que nem todo núcleo urbano 
informal é oriundo de mútuo habitacional. Para cada situação específica, deve ser analisado 
qual instrumento que poderá ser utilizado e tornar-se-á mais adequado. Entretanto, é 
imprescindível entender que a legitimação fundiária é o único instrumento presente na lei no 
âmbito da REURB-S, em que o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana 



 
 
III Congreso Internacional de Geografía Urbana 

 
 

288 
 

livre e desembaraçada de qualquer ônus, independente de lapso temporal, pouco importando 
os eventuais débitos anteriores. 

 
 
Os cenários de informalidade e os instrumentos aplicáveis 

 

É imprescindível ter em mente que, a depender do instrumento jurídico utilizado para a 
efetivação da Reurb, o processo pode apresentar modificações e especificidades. Tendo isso 
em mente, algumas peculiaridades podem ser citadas, apesar de não ser possível esgotá-las, 
tendo em vista a vastidão do escopo jurídico vinculado à temática.  

 
Levando em conta que a regularização fundiária tem sido comumente utilizada para 
regularizar conjuntos habitacionais promovidos e não concluídos pelo próprio poder público, 
bem como o fato de existirem conjuntos com lotes quitados e não quitados, nos institutos 
jurídicos de legitimação fundiária e contrato de compra e venda, por exemplo, são tratadas as 
situações de forma distinta. Para o caso da aplicação do instrumento de Legitimação fundiária, 
disposta nos termos da Lei 13.465/2017, tendo ocorrido ou não a quitação das dívidas, através 
desse instrumento, os ocupantes atuais serão isentos dos débitos para que ocorra a emissão 
da CRF, conforme o prescrito no artigo 23 da lei supracitada, parágrafo segundo: 

 
Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, o ocupante adquire 
a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos 
reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto 
quando disserem respeito ao próprio legitimado. (Lei n. 13.465, 2017)  
 

Em situações onde não se é possível diferenciar os lotes quitados e não quitados, torna-se 
interessante proceder a regularização por um instrumento que viabilize tal conjuntura, sendo 
para esse caso mais interessante o instituto da legitimação fundiária. Entretanto, em situações 
em que se conhece o instituiçã financiadora à qual os contratos foram firmados e, de modo a 
prezar pela responsabilidade civil de cumprimento do contrato, torna-se viável efetivar a 
REURB através instituto de compra e venda. 

 
Deste modo, é notória a importância de ser analisados todos os parâmetros específicos do 
núcleo urbano que será regularizado ou alvo do processo, sejam eles: jurídicos, sociais, 
ambientais e urbanísticos. E deste modo, definir qual instrumento é o mais apropriado a 
depender do cenário encontrado na realidade local, demandando um processo analítico de 
planejamento tendo em vista facilitar e agilizar os atos cartorários pertinentes. 
 

Estudo de caso no nordeste brasileiro 
 

O conjunto Eldorado, localizado no bairro Lagoa Azul, na zona norte da cidade de Natal-RN, 
é um dos conjuntos que constituem foco do processo de regularização fundiária pela parceria 
firmada entre a UFERSA e a Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio Grande do 
Norte (CEHAB). A matrícula da gleba do conjunto está registrada no cartório do 3º Ofício de 
Notas da cidade de Natal-RN, sob o número 8.889.  

 
A análise dos documentos cartorários aponta através da certidão característica, a venda do 
terreno que daria espaço à construção do conjunto no dia 17 de maio de 1985. Entretanto, 
somente em 05 de setembro de 1990, o conselho regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado do Rio Grande do Norte (CREA-RN), aprovou a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), de número 18.306, que permitia o projeto e execução de 120 unidades 
habitacionais no conjunto em questão, constituindo assim a primeira etapa de sua construção. 

 
A partir da análise do partido urbanístico original, disponibilizado pela CEHAB através de 
desenhos computacionais desenvolvidos pela companhia no ano de 2009, que demonstram 
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a situação planejada, pode-se contabilizar um total de 349 unidades habitacionais. Todavia, 
através de levantamento topográfico promovido por bolsistas do núcleo de pesquisa Acesso 
à Terra Urbanizada em outubro de 2018, foram georreferenciadas as poligonais de todos as 
quadras do conjunto e através do cadastro imobiliário realizado por aerofotogrametria para o 
ano de 2016 disponibilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(SEMURB), e,  após análise visual e contagem, pode-se verificar que a  atualmente existe um 
total de 403 unidades habitacionais, dentre elas, 31 tratam-se de ocupações irregulares, 
observadas em comparação com a poligonal do anterior. Tal fato pode ser vinculado à 
situação ao qual os lotes dos conjuntos foram comercializados: casa própria e lotes sem 
edificações. Esses fatores produziram um crescimento desordenado do núcleo urbano em 
questão, como pode ser verificado graficamente através da Figura 2, que demonstra uma 
comparação entre a situação projetada e executada. 
 

Figura 2. Comparação entre a situação planejada e executada do conjunto Eldorado. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2019), com gráficos fornecidos pela SEMURB (2016). 

 

Dentre os núcleos que passarão pelo processo de regularização firmado no convênio da 
UFERSA e Governo do Estado do RN, somente o Eldorado não foi financiado por recursos 
oriundos do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, através do extinto Banco Nacional de 
Habitação – BNH, que teve como sucessor a Caixa Econômica Federal – CEF.  
 
Uma saída para a promoção da efetivação da REURB neste núcleo e que viabilize de forma 
eficiente esse processo é a legitimação fundiária. Optando por esse instrumento, uma das 
primeiras etapas é que sejam desconsiderados os contratos e as dívidas por parte do Governo 
do Estado, tendo em vista que quando se faz a legitimação fundiária todas os entraves antigos 
vinculados ao imóvel são dispensados. 
 
De modo a transcorrer de forma eficiente o processo, também devem ser verificadas em 
campo através do processo de cadastro social dos beneficiários, se esses possuem 
documento comprobatório de que residem e detém como suas as unidades habitacionais em 
núcleo urbano informal consolidado em data que seja inferior ao dia 22 de dezembro de 2016. 
Tendo em vista que o artigo 23 da Lei que trata sobre o instrumento de legitimação fundiária 
aponta que: 
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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. (Lei 
n. 13.465, 2017) 
 

Nota-se que a lei não determina prazos ou modo da ocupação pelo beneficiário, mas tão 
somente a uma data limite para a consolidação do núcleo urbano informal no qual está 
inserido a unidade imobiliária e é por isso que não se confunde com o instrumento da 
usucapião que determina lapso temporal a ser contemplado por cada morador e modos da 
posse exercida. Frisa-se que o art. 15 da lei da REURB trata a legitimação fundiária, a 
usucapião e a desapropriação como instrumentos distintos. Além disso, para o caso da 
REURB-S, as seguintes condições devem ser atendidas, para que a legitimação fundiária seja 
concedida ao beneficiário, sendo elas os incisos I, II e III pertencentes ao parágrafo primeiro 
do artigo 23: 
 

I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural; II - 
o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel 
urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; III - em caso de 
imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse 
público de sua ocupação. (Lei n. 13.465, 2017) 
 

O processo de regularização fundiária promovido através do instrumento de legitimação 
fundiária, desde que atendido os critérios pelos beneficiários em questão, desburocratiza a 
sistemática, dispensando “a apresentação de título individualizado e as cópias de 
documentação referente à qualificação do beneficiário”, sendo necessário somente 
encaminhar a CRF para registro imediato da aquisição de propriedade juntamente com o 
projeto de regularização aprovado, a listagem dos ocupantes e sua devida qualificação e a 
identificação das áreas que ocupam, tratados no parágrafo quinto. 

 
Entretanto, o instrumento de legitimação fundiária gerou diversas polêmicas, principalmente 
levantadas no discurso de que tal instrumento poderia ser utilizado para regularizar núcleos 
localizados em terras tanto privadas quanto públicas. A sua permissibilidade sobre terras 
públicas constitui um dos maiores focos para ações judiciais que objetivam declarar 
inconstitucionalidade à Lei 13.465/2017, propondo que tal modalidade é muito semelhante à 
usucapião e esta última é constitucionalmente vedada de ser aplicada sobre imóveis públicos 
(Parágrafo 3º, art. 183 da CF/88) (Constituição Federal Brasileira, 1988). 

 
Faz-se relevante mencionar que a Constituição brasileira não veda a aquisição originária de 
terras públicas por outros instrumentos diferentes da usucapião. Tal fato é apresentado 
também na lei n. 13.465/2017 no intuito de enaltecer esse entendimento no seu art. 23, 
parágrafo 4: 
 

Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as 
suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o 
direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da 
legitimação fundiária. (Lei n. 13.465, 2017)  
 

Além disso, no caso da legitimação fundiária, grande parte do processo é facilitado, tendo em 
vista procedimentos específicos determinados para esse instrumento. Pode-se citar, por 
exemplo, que a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), poderá ser encaminhada pelo 
poder público ao cartório de registro de imóveis acompanhada exclusivamente pelo projeto 
de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes devidamente qualificados e a 
identificação das áreas ocupadas para registro imediato da aquisição de propriedade. 
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O decreto de número 9.310 de 15 de março de 2018, que 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, apresenta nos parágrafos 5º e 6º do 
artigo 16, que é dispensada a apresentação de título individualizado e das cópias da 
documentação referente à qualificação do beneficiário (Decreto Federal n. 9.310, 2018).  

 
Além disso, como determinado no parágrafo 6º do artigo 16 do decreto supracitado, o 
instrumento poderá ser utilizado em todo ou em parte do núcleo urbano informal, sendo que 
as unidades que não foram afetadas poderão ser regularizadas por meio de outro instrumento 
previsto em lei. É permitido, também, o cadastro complementar do ocupante que não constava 
na listagem inicial para aquisição da propriedade pela legitimação fundiária, sem prejuízo dos 
direitos de quem haja constado na listagem inicial (art. 23, § 6º da lei nº. 13.465/2017) (Lei n. 
13.465, 2017). 

 
Desta forma, torna-se perceptível que esse novo instrumento desburocratiza o direito à 
moradia e propulsiona a regularização das cidades, sendo, portanto, um avanço louvável nas 
políticas públicas habitacionais do Brasil, especialmente quando utilizado no processo de 
regularização de interesse social. 

 
 
Conclusões 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a sistematização procedimental do 
processo de regularização fundiária urbana, bem como entender os tipos de inadequações 
tratadas, em especial as jurídicas, para que seja possível verificar a implicância delas na 
formação do ordenamento territorial geográfico e fazer a análise da situação fática das 
irregularidades jurídicas de um conjunto habitacional brasileiro com base nos principais 
parâmetros da Lei 13.465/2017 que visam desburocratizar o processo. 

 
De modo geral, o conjunto Eldorado, por ter sido financiado por entidade particular, possibilita 
desembaraçar o processo encontrado em núcleos cujas unidades foram financiadas, tendo 
em vista os contratos de compra e venda retroativos vinculados à estas. Deste modo, a 
legitimação fundiária, enquanto instituto jurídico que constitui forma originária de aquisição do 
direito real de propriedade, torna-se uma solução jurídica viável, uma vez que os beneficiários 
irão adquirir as unidades desembaraçadas de ônus, em concordância com o direito à moradia 
garantido na Constituição Federal, garantindo segurança jurídica sobre seus imóveis. Além 
disso, esse instrumento demonstra que é possível garantir eficiência no processo jurídico. 
Diante da análise dos percalços da lei vinculados à essa temática, ficou evidente que os 
objetivos da solução apresentada foram realmente alcançados. 

 
Dada a importância do tema em questão, torna-se imprescindível o desenvolvimento de novas 
pesquisas que deem suporte à compreensão sobre o processo de regularização fundiária, no 
intuito de desencadear e garantir a aplicação de forma eficiente dos processos administrativos 
inerentes à lei, de modo que possibilitem garantir o direito de um ambiente citadino digno e 
sustentável à população residente em áreas urbanas informais. 

 
Desta forma, a utilização de documentos cartorários para a análise da situação dos núcleos 

urbanos informais em conjunto com a legislação pertinente e as doutrinas existentes permitem 

reduzir os entraves e dificuldades encontrados no processo de regularização fundiária urbana. 

Apontando, então, que uma análise de cada caso específico é necessária para garantir a 

eficiência no processo registral iminente. 

 
Neste sentido, a partir da experiência vivenciada no processo de regularização do Conjunto 
Eldorado, observa-se que o instrumento da legitimação fundiária, criado pelo legislador 
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brasileiro para superar os entraves à regularização de terras urbanas, se demonstra 
sobremaneira eficaz, permitindo a promoção do direito à moradia e, consequentemente, o 
desenvolvimento de uma cidade mais justa e igualitária. 
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