
Autores: Marianne Maia De Sousa1 - Almir Mariano De Sousa Junior2

Dilemas na urbanificação brasileira com a 
legitimação fundiária

A Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) é um procedimento de Política 
Urbana regulamentada, atualmente, pela Lei Federal n. 13.465/2017 que originou o instrumento 
de Legitimação Fundiária sobre o qual são tecidas críticas por facultar a terceiros a aquisição da 
propriedade de imóveis privados sem a prévia e justa indenização inerente ao processo de 
desapropriação de terras privadas e por desconsiderar o tipo da posse e os lapsos temporais 
típicos da usucapião. Assim, visa-se analisar o respaldo jus científico para esse novel instrumento 
relativizar o direito de propriedade dos titulares dos imóveis privados ocupados, em núcleos 
urbanos informais consolidados, perante o direito fundamental à moradia dos ocupantes 
informais. Para tanto, desenvolve-se pesquisa bibliográfica e documental para apresentar as 
diversas posições doutrinárias nas searas constitucional, cível e urbanística sobre os conceitos 
pertinentes ao tema para que seja possível se familiarizar com a problemática e fundamentar, 
indutivamente, a constitucionalidade da legitimação fundiária na REURB-S. 
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INTRODUÇÃO

A ocupação desenfreada da população rural nos centros urbanos gerou o processo de urbanização 
e, com isso, uma série de problemas ambientais e habitacionais.  Assim, faz-se necessária a 
intervenção do Poder Público para solucionar esses problemas, configurando o processo de 
urbanificação. Nesse sentido, Silva (2010) frisa que à medida que a urbanização se apresenta como 
um mal, a urbanificação é tida como o remédio. 

No cenário brasileiro, segundo a Medida Provisória nº 759 (2016), só o antigo Ministério das 
Cidades, incorporado pelo atual Ministério do Desenvolvimento Regional, foi notificado sobre a 
existência de mais de quatro milhões de imóveis irregulares nos últimos quatro anos.

Diante da necessidade de intervenção do poder público para promover políticas de urbanificação, 
o Brasil adotou o processo de Regularização Fundiária Urbana, previsto na modalidade de Interesse 
Social (REURB-S), para efetivar o direito à moradia digna dos ocupantes de baixa renda nos núcleos 
urbanos informais consolidados, garantindo-lhes habitação de qualidade e posse juridicamente 
assegurada. Atualmente, esse processo é regido pela Lei Federal supramencionada, com a qual adveio 
o instrumento jurídico de Legitimação Fundiária enquanto instrumento de aquisição originária de 
propriedade para titular o ocupante informal. 

No entanto, doutrinadores como Tartuce (2018a) têm interpretado esse instrumento como uma 
violação ao direito de propriedade, por dispensar a prévia e justa indenização inerente ao processo de 
desapropriação de terras privadas e desconsiderar o tipo da posse e os lapsos temporais típicos da 
usucapião, aspectos estes que também são levantados pela a Ação Direta de Constitucionalidade 
(ADI) n. 5.883. Assim, ergue-se a seguinte problemática: a legitimação fundiária viola o direito de 
propriedade ou efetiva o direito à moradia?

Para superar esse dilema, faz-se mister explorar a fundamentação jurídica do direito à moradia e 
apresentar a forma como este tem sido negligenciado diante do cenário de irregularidades 
urbanísticas das cidades brasileiras e, assim, se certificar do papel crucial que as políticas públicas 
urbanas exercem nesse contexto, em especial a REURB regida pela lei n. 13.465/2017. Bem como 
revisar outros institutos jurídicos tais como a posse, a propriedade, o princípio da função social da 
propriedade e o processo de desapropriação e da usucapião. 

Também é necessário adentrar aos procedimentos da REURB-S, debruçando-se nas peculiaridades 
do seu novel instrumento para que então seja possível contrapor a segurança da propriedade dos 
titulares de imóveis privados ocupados com a segurança da posse dos ocupantes irregulares e 
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apresentar os avanços que estão sendo propiciados no processo de urbanificação de interesse social.

De antemão, frisa-se que o direito de propriedade já sofre relativizações desde que o princípio da 
função social da propriedade foi adotado na Constituição do Brasil promulgada no ano de 1988. 
Assim, como nenhum direito é absoluto, o presente trabalho visa esclarecer que a Legitimação 
Fundiária, ao passo que penaliza a negligência dos proprietários, efetiva o princípio da função social 
da propriedade, bem como desburocratiza o direito à moradia e propulsiona a urbanificação. 

METODOLOGIA

A elaboração, interpretação e aplicação das normas jurídicas é um assunto intrínseco ao Direito e, 
portanto, deve ser tratado a partir de suas formas mais genéricas até as mais específicas. Por isso, o 
presente trabalho conta com um vasto acervo bibliográfico para fundamentação e ampliação do 
tema.

Assim, desenvolve-se pesquisa bibliográfica e documental para apresentar as diversas posições 
doutrinárias nas searas constitucional, cível e urbanística sobre os conceitos pertinentes ao tema para 
que seja possível se familiarizar com a problemática e fundamentar, indutivamente, a 
constitucionalidade da legitimação fundiária na REURB-S.

1. NOÇÕES PROPEDÊUTICAS DE POSSE, PROPRIEDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE

Os termos detenção, posse e propriedade são, costumeiramente, tratados como sinônimos, mas na 
verdade são institutos distintos.  A propriedade se trata de uma garantia prevista no art. 5.º da 
Constituição, ao passo que a posse também tem previsão no art. 183, mas para distinguir esses 
institutos é necessária a remissão ao Código Civil de 2002 (CC/2002), o qual traz abordagens 
relevante nos artigos de nº 1.196, 1.998 e 1.228, onde é possível concluir que há uma escala de 
poderes do sujeito sobre o bem em ordem decrescente dentre o proprietário, possuidor e detentor. 

Ou seja, o proprietário é aquele que dispõe de todas as faculdades elencadas no art. 1.228, quais 
sejam: usar, gozar, dispor e reaver – consistindo em uma situação de direito.  Já o possuidor exterioriza 
apenas alguns dos poderes de proprietário, como o direito de usar, por exemplo. Por fim, o detentor 
é aquele que exerce a posse em nome de outrem, sem o ânimo de se tornar proprietário (Gagliano e 
Pamplona Filho, 2017).

Ainda sobre a posse, conforme a Teoria Sociológica - desenvolvida por figuras como Silvio Perozzi, 
Raymond Saleilles, Hernandez Gil e defendida por doutrinadores renomados como Tartuce (2018b) - 
ela existe a partir do momento em que a sociedade atribui ao sujeito o seu exercício, sendo o 
possuidor aquele que confere finalidade social ao bem, em observância análoga a previsão do art. 5°, 
inciso XXIII da CF/88. 

Sendo assim, todo proprietário tem a faculdade de ser possuidor, mas nem todo possuidor é, 
necessariamente, proprietário.  Nos núcleos urbanos informais consolidados, por exemplo, é comum 
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se deparar com a situação de irregularidade jurídica onde o ocupante é quem mantém o poder de fato 
de uma propriedade de terceiro. 

Esses conceitos estão condicionados ao princípio da função social da propriedade, pois esta, por 
muito tempo, fora marcada pelo caráter individualista do direito romano, onde o sistema hereditário 
determinava a sua transmissão. No entanto, a CF/88 inovou em seu art. 5º, inciso XXII e art. 170, 
inciso III ao adotar de forma expressa o princípio da função social da propriedade formulado por 
Augusto Comte e postulado por Leon Duguit que foi reafirmado pelo art. 1.228, §1º do CC/2002, 
onde está preconizado que o direito de propriedade deve atentar às suas finalidades econômicas e 
sociais, bem como a preservação da flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio ecológico e do 
patrimônio histórico e artístico, e ainda evitar a poluição do ar e das águas. Assim, esse princípio é 
fator decisivo na manutenção da propriedade, podendo implicar na sua transferência para terceiros 
no caso de inobservância. 

O CC/2002 estabelece que a propriedade pode ser adquirida por vias de aquisição originária ou 
derivada. Atentar-se-á, aqui, somente aos modos de aquisição de propriedade dos bens imóveis, 
sendo considerados como tais “o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente” (Lei 
n. 10.406, 2002), pois estes têm maior relevância sobre o direito à moradia, como se verá a diante. 

No âmbito civilista, a propriedade é adquirida originariamente quando ocorre por meio da 
usucapião ou das acessões naturais, pois não há transmissão entre sujeitos, ou seja, é unilateral 
porque não guarda relação causal com a situação anterior da coisa e está livre de quaisquer ônus 
anteriores. Já as vias de aquisição derivada são bilaterais por resultarem de uma negociação entre o 
adquirente e o proprietário anterior e se materializa pelo registro do título translativo ou pela 
sucessão hereditária (Tartuce, 2018b).

A usucapião, ou prescrição aquisitiva, merece atenção especial nessa discussão, pois é uma 
instituição multissecular que faz um diálogo entre os conceitos de posse e propriedade. Isso porque 
ela consiste em uma forma de aquisição originária da propriedade, quando preenchidos certos 
requisitos tangentes ao tempo e modo da posse do adquirente, aduzida pela negligência do 
proprietário que não efetiva a função social da propriedade (Gonçalves, 2017).

Nos casos de inobservância ao princípio em comento, o titular da propriedade também poderá ser 
penalizado, por força constitucional, com a desapropriação por interesse público. Esse procedimento, 
segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2012: 881), consiste em o Poder Público “despojar 
alguém de um bem certo, normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário”.

Assim, percebe-se que a usucapião e a desapropriação são fenômenos dúplices, pois ao passo que 
são métodos de aquisição originária da propriedade por uma parte, também atuam como formas de 
sanção que recaí sobre a parte adversa, titular, que não cumpre a função social intrínseca ao bem. 
Diferem, essencialmente, os requerentes, pois enquanto na usucapião a propriedade pode ser 
adquirida por particular ou pelo Poder Público (Meirelles, 2007), a desapropriação é procedida 
apenas pelo Poder Público.
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É importante salientar que a legitimação fundiária, âmago dessa pesquisa, é um instrumento 
distinto e autônomo, não se confundindo com a usucapião e tão pouco com a desapropriação. 
Enquanto esses instrumentos têm respaldo constitucional e cível, aquele é exclusivamente aplicável 
à nível de regularização fundiária, ou seja, só recaí sobre imóveis que sejam objeto da REURB, 
conforme as regras ditadas na lei federal n. 13.465/2017. O que não exclui os pontos comuns: ser um 
método aquisitivo originário de propriedade e sancionador do descumprimento da função social da 
propriedade, nesse sentido:

Propriedade não é um direito; é uma função social. O proprietário, vale dizer, o possuidor de 
uma riqueza, tem pelo fato de possuir essa riqueza uma função social a cumprir; enquanto 
cumpre tal missão, sua atuação como proprietário se encontra protegida. Se não a cumpre ou a 
cumpre mal, se, por exemplo, não cultiva sua terra ou deixa sua casa arruinar-se, a intervenção 
dos governantes se legitima para obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, que 
consiste em assegurar o emprego das riquezas que possui, conforme a destinação das mesmas 
(Duguit, 1920: 37 citado por Beznos, 2016: 115).

Esse encadeamento de ideias será sedimentado sobre uma função social específica, e talvez a mais 
significativa, que uma propriedade imóvel pode desempenhar - efetivar o direito de moradia digna.

2. A MITIGAÇÃO DO DIREITO À MORADIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS

Um dos conhecimentos mais remotos do direito à moradia remete a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), de 10 de dezembro de 1948, em seu artigo XXV, item 1, assim como o 
princípio da dignidade humana engloba o direito à moradia e possui a função de orientar os diplomas 
normativos que regem os países signatários. 

 O Brasil, como tal, também conta com previsão constitucional expressa do direito em comento 
enquanto direito social no rol das garantias fundamentais no caput do art. 6º. Essa norma, por definir 
um direito fundamental, tem aplicação imediata (Constituição Federal, 1988), ou seja, subordina-se 
à regra de autoaplicabilidade e se trata de um direito de segunda dimensão. Além de prever o direito, 
o constituinte também tratou de atribuir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 
competência comum de “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico” (Constituição Federal, 1988). 

Todavia, o crescimento acelerado e desordenado das populações urbanas tem desencadeado um 
processo contínuo de transformações das características socioespaciais. E isso tem implicado na “[...] 
fragmentação do espaço público e, via de consequência, a exclusão social e territorial, sendo notório 
que a maioria das cidades brasileiras abriga algum tipo de ocupação irregular ou clandestina, de regra 
desprovidas de infraestruturas mínimas” (Oliveski, Allebrandt, Mueller & Oliveski, 2018: 27).

Pansieri (2008), acrescenta que somente com a observância dos seguintes quesitos o direito à 
moradia se encontra plenamente satisfeito: segurança jurídica da posse; disponibilidade de serviços e 
infraestrutura; custo de moradia acessível; habitabilidade; acessibilidade; localização e adequação 
cultural. Ou seja, é nítido esse direito não tem sido efetivado na sociedade brasileira.
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Apesar de o conceito de irregularidade não ser pacificado na doutrina (Abramo, 2007), dentre as 
mais diversificadas abordagens é constatado que alguns parâmetros são sempre enfatizados: os 
jurídicos, espaciais, econômicos e sociais. E mesmo que não exista pesquisas oficiais que 
quantifiquem a irregularidade fundiária no Brasil, a Exposição de Motivos da lei federal n. 
13.465/2017, tratando da Regularização Fundiária Urbana (REURB) que será trabalhada adiante, 
explica que:

Apesar da falta de dados oficiais, só o Ministério das Cidades recebeu, nos últimos quatro 
anos, pedidos de recursos para a regularização fundiária de mais de quatro milhões de unidades 
imobiliárias em todo o Brasil. Muitas dessas ocupações originam-se de contratações legítimas. 
Ocorre que seus ocupantes, quando muito, possuem, apenas, escrituras sem registro ou 
mesmo documentos particulares inaptos ao ingresso nos registros imobiliários. (...) Referida 
informalidade não diz respeito, exclusivamente, à conhecida situação das favelas - a qual 
cristaliza o ponto mais extremo -, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio 
e até alto padrão, alcançando edifícios, loteamentos e conjuntos habitacionais erguidos, direta 
ou indiretamente, pelo próprio Estado. (Medida Provisória n. 759, 2016).

Diante do contexto de irregularidades em que se encontra o cenário urbano brasileiro, torna-se 
notória a forma como o direito à moradia, amplamente assegurado nacional e internacionalmente, 
tem sido constantemente mitigado. E o mais alarmante é que o próprio Poder Público colaborou, 
diretamente, na formação dessas irregularidades por ter iniciado políticas habitacionais outrora e não 
ter prestado o devido acompanhamento, ocasionando efeitos opostos aos planejados e desvirtuando 
todo o processo, sendo preciso romper a visão simplista de que os núcleos urbanos informais se 
devem apenas pela conduta ativa dos moradores por ocupar de forma desordenada e a conduta 
passiva do Estado em não fiscalizar essas ocupações, porque o próprio Estado é ativo na geração das 
irregularidades.

Tendo em vista esse cenário urbano historicamente caótico que afronta o direito fundamental à 
moradia digna, é que a Constituição de 1988 firmou um capítulo dedicado ao tema das políticas 
públicas urbanas que visam o tratamento das irregularidades já consolidadas e a prevenção de novas 
irregularidades. 

Apesar de o caput do art. 182, assim como o art. 30, inciso VIII da Carta Magna salientarem a 
importância do Munícipio no planejamento e no controle do desenvolvimento urbano local, vale 
lembrar que o art. 23, inciso IX da CF/88 estabelece que essa competência é comum entre os quatro 
entes federados, pois são políticas descentralizadas. Dentre as diretrizes urbanas constitucionais, 
destacam-se as que tratam da função social da cidade e da propriedade, do plano diretor, o 
parcelamento e a edificação compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação mediante 
justa e prévia indenização, a usucapião especial e a vedação de usucapir bens públicos.

Tem-se, ainda a nível federal, outros programas de habitação significantes, tais como: a lei de 
parcelamento do solo urbano em 1979, recepcionada pela Carta Magna vigente; a criação do Estatuto 
das Cidades de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da CF/88 e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana brasileira; a instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) 
e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); o Programa Minha Casa Minha Vida, 
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criado pela lei n. 11.977 de 2009, que também tratava da regularização fundiária urbana até o 
advento da novel lei n. 13.465/2017, que é considera o marco legal do processo de Regularização 
Fundiária Urbana (REURB), normatizada pelo decreto n. 9.310/2018, e será tratada adiante.

Mas, antes de se debruçar nos procedimentos gerais da REURB, faz-se um adendo para frisar que 
se têm vivenciado um retrocesso gritante nas políticas de desenvolvimento urbano, promovido no 
início do ano de 2019, com a extinção do Ministério das Cidades fundado em 2003 pela lei n. 10.686. 
Isso poderá significar o desmonte das políticas até então sedimentadas e torna o futuro dos 
programas habitacionais nebuloso, pois as cidades continuaram crescendo, como se constata no 
cenário potiguar conforme estimativa da População do Rio Grande do Norte (Prefeitura do Natal, 
2017).

3. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S)

 A REURB-S é uma das modalidades previstas na lei n. 13.465/2017 que regula o processo de 
Regularização Fundiária Urbana (REURB) enquanto um instrumento jurídico de política urbana 
composto por um conjunto de normas gerais e procedimentos interdisciplinares que abrangem 
medidas urbanísticas, ambientais, sociais e jurídicas destinadas a tirar da informalidade determinados 
núcleos urbanos, ao incorporá-los no ordenamento territorial urbano, e proceder com a titulação de 
seus ocupantes. Importante esclarecer que o art. 11, inciso II da lei em tela define núcleo urbano 
informal como sendo “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” (Lei n. 13.465, 2017).

Apesar de o processo de regularização ser corriqueiramente associado ao procedimento de 
titulação dos ocupantes, é necessário salientar que esse é apenas um de seus objetivos elencados no 
art. 10 da lei n. 13.465/2017, dentre outros que visam ampliar o acesso à terra urbanizada, garantir 
o direito social à moradia digna, às condições de vida adequadas e a função social da propriedade. 
Constatando-se que o processo em comento visa, sobretudo, efetivar o direito à moradia digna e 
segura porque está sempre promovendo a implementação da infraestrutura urbana e adequações 
ambientais.

Como dito, a REURB compreende duas principais modalidades e esse viés habitacional é ainda mais 
intensificado nos processos sob a modalidade de Interesse Social (REURB-S), que se destina à 
população de baixa renda, ao contrário da REURB de Interesse Específico (REURB-E) que se destina as 
demais populações não abrangidas pela REURB-S. Essas classificações das modalidades visam 
identificar, essencialmente, aqueles que serão responsáveis pela adequação da infraestrutura 
essencial e o direito à isenção de custas e emolumentos. Em âmbito de REURB-S, as adequações são 
promovidas pelo ente público competente, enquanto na REURB-E fica por conta do interessado e não 
há isenção de custas. 

A REURB é iniciada com o requerimento dos legitimados que, logo em seguida, passará por 
processamento administrativo que destinará prazo para manifestação dos possíveis titulares de 
direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes, em observância ao princípio da ampla defesa e do 
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contraditório estabelecido no art. 5º, LV da CF/88. A fase seguinte consiste na elaboração do projeto 
de regularização fundiária, onde é feito o estudo físico e social do núcleo urbano, identificando as 
irregularidades e determinando as medidas de adequação para correção das desconformidades.

Por fim, procede-se o saneamento do processo de regularização para que a seja proferida e 
publicada a decisão da autoridade competente que é seguida pela expedição da Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF) pelo município, bem como o registro desta e do projeto de 
regularização que importam no registro dos títulos de propriedade dos ocupantes. Supõe-se que as 
terras ocupadas sejam de propriedade privada de terceiros ou até mesmo de propriedade pública dos 
entes federados. O que importa é que alguém detém a propriedade e essa precisa ser transferida aos 
ocupantes.

Diante disso, a REURB conta com um rol exemplificativo em seu art.15 dos instrumentos jurídicos 
que poderão ser empregados para efetuar a transferência da titularidade, quais sejam: a legitimação 
fundiária e a legitimação de posse; a usucapião; a desapropriação em favor dos possuidores; a 
arrecadação de bem vago; o consórcio imobiliário; a desapropriação por interesse social; 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 seu detentor; a concessão de uso especial para fins de 
moradia;  a concessão de direito real de uso;  a doação; e  a compra e venda.

4. O INSTRUMENTO JURÍDICO DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA

A própria lei n. 13.645/2017 conceitua a legitimação fundiária como sendo um “mecanismo de 
reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária 
objeto da Reurb”. É importante salientar que, aqui, o termo “Reurb” não se restringe aos processos de 
regularização fundiária promovidos sob a égide da lei n. 13.465/2017, pois também se aplica nos 
casos de regularização fundiária urbana previstos na Lei n. 11.952, de 25 de junho de 2009.

Já foi exposto que há formas originárias e derivadas de adquirir o direito de propriedade, sendo que 
o Código Civil e a Constituição estabelecem que a usucapião e a desapropriação são formas 
originárias, assim como lei da REURB estabelece a Legitimação Fundiária, distinta, autônoma e 
exclusivamente aplicável no âmbito da REURB, bastante peculiar e alvo de muitas críticas e louvores, 
pelos motivos que serão esmiunçados adiante.

Por se tratar de um modo originário, 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. Ou seja, é um dos instrumentos que poderá ser utilizado no processo de regularização 
fundiária para “zerar o domínio jurídico” (Tartuce, 2018a: 8) e titular o ocupante como proprietário 
do imóvel.

Também está previsto que as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames registrados na área 
maior originária deverão ser transportadas para as matrículas das unidades imobiliárias que não  
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forem registradas por legitimação fundiária. Além do mais, esse meio inédito de aquisição originária 
de propriedade exige que o beneficiário atenda determinados requisitos, a depender da modalidade 
da REURB.

Seja na REURB-E ou a REURB-S, a legitimação fundiária só atinge os beneficiários da REURB que 
detiverem unidade imobiliária com destinação urbana e que integre núcleo urbano informal que 
tenha sido consolidado até o dia 22 de dezembro de 2016. 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.

Quando no âmbito da REURB-S, acrescentam-se outros requisitos, quais sejam: o beneficiário não 
pode ser concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural e não ter sido contemplado 
com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado 
em núcleo urbano distinto. Esses requisitos são coerentes com a finalidade social dessa modalidade 
que é efetivar o direito à moradia da população de baixa renda que tenham esse direito mitigado. 
Apesar de REURB-S também ser aplicável sobre imóveis urbanos sem finalidade residencial, é 
necessário que a ocupação seja dotada de interesse público e reconhecida pelo poder público. 

No entanto, um de seus aspectos mais polêmicos é a possibilidade de se utilizar de tal instrumento 
para regularizar núcleos urbanos informais consolidados sobre terras tanto privadas quanto públicas. 
Inclusive, a sua permissibilidade sobre terras públicas tem sido um dos pontos mais atacados nas 
Ações3 que objetivam declarar a inconstitucionalidade da lei 13.465/2017, sob o fundamento de que 
essa modalidade muito se assemelha à usucapião e essa é constitucionalmente vedada sobre imóveis 
públicos (art. 183, § 3º da CF/88). 

Muito embora o presente trabalho tenha como âmago a incidência da legitimação fundiária sobre 
terras privadas, faz-se mister lembrar que a Constituição do Brasil não veda a aquisição originária de 
terras públicas por outros instrumentos diversos da usucapião. Tanto é que a lei 13.465/2017 tratou 
enaltecer esse entendimento no seu art. 23, § 4º:

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).

No tópico anterior foram apresentadas as fases comum a REURB, no entanto, a depender do 
instrumento jurídico definido para proceder com a titulação, essas fases podem sofrer modificações. 
No caso de ser utilizada a legitimação fundiária, em especial, observa-se algumas peculiaridades nos 
processos efetivados atualmente no Brasil, mais especificamente nos diversos municípios que  
compõem o estado do Rio Grande do Norte (RN) desenvolvidos pelo núcleo de pesquisa e extensão 

3  Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5883, protocolada em 23/01/2018; ADI n. 5771, protocolada em 01/09/2017; ADI n. ADI 5787, 
protocolada em 29/09/2017;
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Acesso à Terra Urbanizada da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A Certidão de Regularização Fundiária (CRF), por exemplo, pode 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. Ou seja, 
prescinde da apresentação de título individualizado e das cópias da documentação referente à 
qualificação do beneficiário (Art. 16, §§ 5º e 6º do decreto n. 9.310/2018) imprescindível nos 
processos de regularização desenvolvidos sob a égide do antigo diploma normativo. 

Passou-se a permitir, 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 (Lei n. 13.465, 2017).

A legitimação fundiária poderá ser utilizada 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 (Decreto n. 9.310/2018).

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

5. LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA SOBRE IMÓVEIS PRIVADOS VIOLA O DIREITO DE 
PROPRIEDADE OU ASSEGURA O DIREITO À MORADIA?

Feita a distinção entre posse e propriedade e a correlação destes com o princípio da função social 
da propriedade, a apresentação das formas de aquisição e as delimitações, conclui-se que a moradia 
digna é uma das funções sociais mais significativas que uma propriedade imóvel pode desempenhar, 
o que assegura a imprescindibilidade de efetivar políticas públicas para reverter o cenário de 
habitações precárias nas cidades brasileiras.

Pelo que foi exposto até então, é notório que a Legitimação Fundiária apenas relativiza, de modo 
legítimo, os direitos do proprietário em prol de efetivar o direito de moradia do ocupante pois, dentre 
os principais argumentos doutrinários, destacam-se os seguintes: O direito de propriedade, assim 
como qualquer outro direito, não é absoluto; Os direitos de ampla defesa e contraditório são 
assegurados no processo de regularização feito por legitimação fundiária; O direito à moradia, além 
de efetivar e democratizar o princípio da função social da propriedade, é imprescindível para que 
sejam assegurados outros direitos sociais, tais como: segurança, saúde, bem estar... 

O primeiro fundamento elencado é pacificado na doutrina, pois “a propriedade não é, de modo 
algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar 
sobre as necessidades sociais às quais deve responder” (Duguit, 1975: 236 citado por Gonçalves, 
2017: 259). 
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Restou evidenciado que a função social da propriedade é o que promove essa relativização porque 
além de atribuir o sentido finalístico, bem como orientar o direito de propriedade, se apresenta como 
uma limitação a esse direito, estando tão intrínseco ao direito de propriedade que este pode chegar a 
se confundir com aquele.

 Nesse sentido, Gonçalves (2017) reforça que o direito de propriedade já sofre inúmeras restrições 
de algumas leis, tais quais Código de Mineração, o Código Florestal, a Lei de Proteção do Meio 
Ambiente, fora outras limitações que decorrem do direito de vizinhança, das cláusulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade.

Em suma, o direito de propriedade é condicionado a dois fatores independentes, quais sejam: o 
fator aquisitivo da propriedade e o fator de caráter contínuo (Bastos, 2000: 9). O primeiro, diz 
respeitos as formas de aquisição originárias ou derivadas apresentadas no início desse trabalho ao 
passo que o segundo se remete ao princípio da função social da propriedade. A aquisição em si não 
obsta que ela seja desconstituída, é necessário que o titular destine, continuamente, a sua 
propriedade em consonância com seus fins sociais e, assim sendo, a legitimação fundiária não inova 
ao penalizar as negligências dos titulares de propriedades privadas, pois se fundamenta na 
negligência do proprietário para satisfazer a segurança da posse dos ocupantes que é o elemento 
central do acesso à moradia digna, o âmago da REURB-S.

Naturalmente, “o direito de propriedade pode ser retirado de seus titulares, diante da incidência da 
necessidade ou até mesmo da utilidade pública, e ainda do interesse social, cabendo exigir, de outra 
parte, que a propriedade cumpra a sua função social” (Beznos, 2016: 114).

Já o segundo argumento faz referência a forma em que se desenvolve o processo de regularização 
urbana ao se utilizar o instrumento de legitimação fundiária. É importante destacar que, apesar das 
suas peculiaridades, o procedimento respeita os direitos de ampla defesa e contraditório do titular 
(art. 5º, inciso LV da CF/88), pois há previsão expressa de que os interessados serão notificados para 
que possam apresentar eventual impugnação (Lei n. 13.465, 2017), tal qual acontece no processo de 
usucapião.

Por fim, o terceiro fundamento está embasado na imprescindibilidade da efetivação do direito à 
moradia digna para que outros direitos sociais e funções urbanas elementares sejam asseguradas (a 
habitação, o trabalho, o lazer e a circulação). Isso se dá pelo fato de que é impossível imaginar o 
direito de segurança sendo contemplado quando o cidadão sequer conte com o mínimo de 
infraestrutura indispensável a moradia digna. 

O que também repercute no direito de saúde, uma vez que a REURB considera como infraestrutura 
mínima: sistema de abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento do esgotamento 
sanitário, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem, bem como outros equipamentos 
a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades locais e características regionais (Lei 
n. 13.465, 2017). Uma vez assegurado o direito à moradia digna, facilita-se o direito a segurança, bem 
como o de saúde que, consequentemente, repercutem no direito de bem-estar. 
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Retornando ao alerta feito anteriormente, é preciso frisar que muitos brasileiros sofrem as 
consequências de habitar núcleos informais, assim tidos e gerados pelo próprio poder público em 
políticas habitacionais infrutíferas que precisam ser revistas. Nesse cenário, apesar de o instrumento 
de legitimação fundiária ser bastante recente, vem sendo utilizado e apresenta avanços significativos 
na urbanificação do Brasil “no que diz respeito à desburocratização documental e processual da 
regularização fundiária, se usada sem deturpação de objetivos” (Oliveski et al, 2018: 02).

CONCLUSÃO

Para que fosse possível analisar as implicações constitucionais do novel instrumento de 
legitimação fundiária advindo com a lei n. 13.645/2017, procedeu-se com a explanação de alguns 
institutos jurídicos tais como posse, propriedade, função social da propriedade, usucapião e 
desapropriação. Fazendo diálogo entre o texto constitucional e o civilista, constatou-se que esses 
conceitos estão intrinsicamente conectados, pois a posse pode ser um meio para aquisição da 
propriedade, assim como a desapropriação pode ser um meio de perda dessa propriedade nos casos 
em que o titular do direito viole o princípio da função social.  

O princípio da função social da propriedade está associado ao direito à moradia, tendo em vista que 
ao efetivar o acesso à moradia, supõe-se que a terra esteja cumprindo uma de suas funções sociais 
mais significativas. No entanto, ao apresentar os números de irregularidades urbanísticas no Brasil, 
foi deflagrado que muitos brasileiros ainda têm seu direito à moradia rechaçado. É por isso que o 
governo promove políticas públicas, tal como a Regularização Fundiária Urbana (REURB), para 
combater as informalidades existentes e atuar na prevenção de novas irregularidades urbanísticas.

Sabendo que direito de propriedade, assim como os demais direitos inerentes à pessoa humana, 
não é absoluto e já contava com diversas limitações antes mesmo do advento da lei n. 13.465/2017, 
foi possível concluir que a legitimação fundiária não inovou ao relativizá-lo, pois esse papel já era 
exercício pelo princípio da função social (fator de caráter contínuo), implantado no Brasil com a 
CF/88 sob diversos aspectos. 

A legitimação fundiária, quando aplicada sob a égide do interesse social (REURB-S), delimita o 
direito de propriedade objetivando, tão somente, a segurança da posse e a efetivação do direito à 
moradia digna dos ocupantes de núcleos urbanos informais consolidados, respeitando o direito de 
ampla defesa e contraditório, e refletindo na efetivação de outros direitos sociais, tais como a 
segurança e a saúde.
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