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Introdução

Para populações urbanas de baixa renda, falta de 
terra urbana e de moradia adequada é um sério 
problema



Introdução

Para o Poder Público, em especial o municipal, o passivo 
social, urbanístico, ambiental e econômico gerado pela 
irregularidade fundiária urbana também gera problemas, 
muitas vezes relacionados com injustiça territorial, 
especialmente para quem mora aonde é o que lhe resta, 
não por simples opção



Introdução

Para a população urbana de baixa renda, existem ações 
que não têm garantido moradia adequada e  que não 
evitam a volta à vida na irregularidade e no risco, este 
último das mais diversas ordens



Introdução

Para o Poder Público municipal, existem ações de 
regularização fundiária urbana, por ele executadas, que 
o tem mantido “enxugando gelo”



Introdução

Tais ações não raramente são  concebidas e executadas  em 
separado do(s) processo(s) de planejamento urbano municipal, 
e, não raro, ficam restritas à obtenção do título de propriedade

São ações que não têm se alinhado, efetiva e adequadamente, 
com uma componente essencial da política urbana, que é a 
diretriz federal da garantia do direito a cidades sustentáveis, 
conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01):



Introdução

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; [...].



Introdução

Dependendo da forma como seu sentido e finalidade é 
assimilado, a Regularização Fundiária Urbana (“Reurb”) 
pode vir a ser meio para acesso a componentes legais do 
direito a cidades sustentáveis, assegurado no Brasil.

Também para uma execução da política urbana alinhada 
com diretrizes gerais do EC.



Introdução

Para tornar efetivo, real, o direito a uma cidade “que se 
sustente”, e quando o assunto for regularizar  o que 
existe de informal na área urbana de um município, faz-
se necessário que se busque outras soluções, para além 
da titulação



Introdução

Até mesmo porque a regularização fundiária urbana pode 
e deve ser compreendida como um conjunto de medidas 
– pode-se também compreender como um processo –
voltados à promoção da incorporação dos hoje 
denominados Núcleos Urbanos Informais ao ordenamento 
territorial das cidades e à titulação de seus habitantes

Quem está dizendo isso?



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

A Lei nº 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.



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

A conceituação da regularização fundiária por juristas:

Betânia Alfonsin, em artigo denominado “Instrumentos e experiências de 
regularização fundiária nas cidades brasileiras” (IPPUR/ FASE, 1997, p. 268) 
traz importante definição (grifamos):

regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os aspectos 
jurídicos, físico e social, que objetiva a permanência das populações 
moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para 
fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano 
do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da 
população beneficiária.



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

Se ainda há dúvidas quanto ao dever legal de se promover 
a combinação das dimensões urbanística e jurídica, 
voltemos à Lei nº 13.465/17, desta vez em seus objetivos, 
que estão estabelecidos no seu art. 10



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

Objetivos, ou aonde a Lei diz que quer chegar com a 
Reurb?

Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios:



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[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;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o 
ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas 
direitos reais em favor dos seus ocupantes;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

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;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

IV - promover a integração social e a geração de emprego 
e renda;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em 
reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e 
sociedade;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

VI - garantir o direito social à moradia digna e às 
condições de vida adequadas;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

VII - garantir a efetivação da função social da 
propriedade;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na 
ocupação e no uso do solo;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos 
urbanos informais;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da 
mulher;



Regularização fundiária urbana: conceito e 
objetivos

[Art. 10.  Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios:]

XII - franquear participação dos interessados nas etapas 
do processo de regularização fundiária.



Bem mais que um título...

Na Lei nº 13.465/17 predominam dispositivos que 
privilegiam a regulação de apenas uma das dimensões 
da Reurb. 

A despeito de seu conceito e objetivos, carrega nas 
tintas no simplificar e agilizar de procedimentos para se 
alcançar a titulação, mas a razão de sua aplicação num 
município não deve ser apenas a escritura pública



Bem mais que um título...

Enquanto conjunto de medidas ou, ainda, enquanto 
processo, a Reurb é bem mais que “parir” uma “filha” 
na Administração municipal, a Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF), que virará “mãe” ao ser 
apresentada num cartório para gerar matrículas 
imobiliárias



Reurb restrita à titulação

Parcial e ineficaz diante dos fins pretendidos pelo 
Estatuto da Cidade

(vale reforçar: o Estatuto da Cidade condiciona a 
aplicação da Lei 13.465/2017)



Bem mais que um título...

Uma vez assumido o problema da irregularidade fundiária 
urbana como tema de ordem pública e interesse social e que 
lida  bem mais do que com a falta de um título de propriedade, 
esta atenção e compromisso do município para com o 
cumprimento da legislação urbanística:

✓não deverá ignorar que a Lei nº 13.465/17 se vincula aos 
comandos do Estatuto da Cidade, em especial suas diretrizes 
gerais;  



Bem mais que um título...

[Uma vez assumido o problema da irregularidade fundiária urbana como tema de ordem 
pública e interesse social e que lida  bem mais do que com a falta de um título de 
propriedade, esta atenção e compromisso do município para com o cumprimento da 
legislação urbanística:]

✓não deverá conceber suas respectivas ações de Reurb sem 
verificar as diretrizes e prioridades do plano diretor municipal 
e do plano setorial aplicável (ex: PLHIS);

✓não deverá ignorar as potencialidades de um trabalho 
orientado e priorizado a partir das ZEIS existentes no território 
municipal;



Bem mais que um título...
[Uma vez assumido o problema da irregularidade fundiária urbana como tema de ordem 
pública e interesse social e que lida  bem mais do que com a falta de um título de 
propriedade, esta atenção e compromisso do município para com o cumprimento da 
legislação urbanística:]

✓ deverá dar conta de todos os comandos da Lei relativos:

a. à análise e processamento administrativo do requerimento 
de instauração da Reurb;



Bem mais que um título...
[Uma vez assumido o problema da irregularidade fundiária urbana como tema de ordem 
pública e interesse social e que lida  bem mais do que com a falta de um título de 
propriedade, esta atenção e compromisso do município para com o cumprimento da 
legislação urbanística:

✓ deverá dar conta de todos os comandos da Lei relativos:]

b. à elaboração do projeto de Reurb-S, lembrando que neste se 
inclui um extenso e necessário projeto urbanístico, inclusive  
com termo de compromisso e cronograma de obras;



Bem mais que um título...
[Uma vez assumido o problema da irregularidade fundiária urbana como tema de ordem 
pública e interesse social e que lida  bem mais do que com a falta de um título de 
propriedade, esta atenção e compromisso do município para com o cumprimento da 
legislação urbanística:

✓ deverá dar conta de todos os comandos da Lei relativos:]

c. ao saneamento do processo administrativo da Reurb, rumo à 
decisão da autoridade competente, que por sua vez 
conduzirá à expedição da CRF pelo Município.



Bem mais que um título...

Não se trata de uma missão institucional de baixa 
complexidade, sobretudo se for um município pequeno e sem 
suficiência de recursos humanos e operacionais para executar a 
sua política urbana

A saída pedirá organização do processo de Reurb-S no 
município



Reurb: organizando o processo no município

Não existe “receita de bolo”

Existem possibilidades e alguns limites



Reurb: organizando o processo no município

Larga bem o município que tem  um plano diretor que 
estabelece sua política e instrumentos de regularização 
fundiária, prevendo especialmente:

✓objetivos e estratégias diretamente relacionados com o tema

✓em seu zoneamento, Zonas Especiais de Interesse Social e 
zonas especiais de “interesse urbanístico”



Reurb: organizando o processo no município

Também é importante verificar se o plano diretor 
regulamenta, em sede local, os instrumentos do 
Estatuto da Cidade e da legislação aplicável sobre o 
tema



Reurb: organizando o processo no município

Larga melhor ainda o município que tem plano setorial 
(ex: PLHIS) construído a partir do plano diretor – que 
“dialogue” com ele – e contendo disposições sobre 
regularização fundiária (especialmente Reurb-S), bem 
como que desça a um nível de detalhe que o plano 
diretor não dá conta



Reurb: organizando o processo no município

Caso o município esteja com o plano diretor e/ou plano setorial 
desatualizado, é adequado o levantamento de informações, 
inclusive as que viabilizem a atualização nestes importantes 
instrumentos de planejamento, sempre lembrando que deve ser 
respeitado o seu status de instrumento básico e assegurada a 
participação e o controle social neste processo



Reurb: organizando o processo no município

Possibilidades para o preparo do processo de Reurb:

✓Levantamento das irregularidades existentes no território

✓Levantamento da situação físico-territorial das ocupações

✓Levantamento da situação socioeconômica dos beneficiários, especialmente 
na regularização fundiária de interesse social

✓Elaboração de um estudo socioambiental

✓Planejamento da dimensão jurídica



Reurb: organizando o processo no município

É interessante, ainda:

✓ identificar e contatar potenciais colaboradores externos à 
Administração Municipal, como conselhos profissionais e instituições 
acadêmicas e de pesquisa, das áreas de Arquitetura e Urbanismo e de 
Engenharia, que possam auxiliar a pensar soluções para o acesso à 
Assistência Técnica Gratuita (ATHIS)

✓ conhecer os planos, programas e projetos relacionados com o tema, 
oferecidos pelas esferas de governo estadual e federal



Reurb: organizando o processo no município

Possibilidades de conteúdo de um plano/programa de Reurb

Ato normativo institui um plano/programa municipal de Reurb, prevendo:

1. a definição do plano/programa e outras aplicáveis

2. os objetivos gerais

3. critérios para atribuir o perfil de baixa renda, aplicável à Reurb-S

4. uma comissão que atue, inclusive, como interlocutora do poder público 
com a sociedade, especialmente com o público beneficiário, bem como 
para ajudar a pensar num espaço formal para resolução de conflitos

5. regulamentações locais relativas ao procedimento administrativo 
(especialmente critérios para notificação – quem e meios – e elaboração 
de cadastros) e ao projeto de Reurb



Reurb: organizando o processo no município

É importante, sobretudo, consolidar, seja internamente à 
administração local seja junto à Sociedade, o entendimento de que, 
mais que um direito individual de propriedade, a regularização 
fundiária urbana, sobretudo a de Interesse Social, promove a 
política de desenvolvimento urbano local, assegurando a todos o 
direito a cidades sustentáveis e inclusivas, definido no Estatuto da 
Cidade



Reflexões importantes

Importa pensar em temas como:

✓Relação Reurb X Princípio da Permanência, para populações de baixa 
renda.

✓Controle de qualidade do teor das CRF/Termos de 
Compromisso/Cronograma, com foco na busca por eficácia da Reurb 
Plena.

✓Funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S. 

✓Participação e controle social no âmbito de um processo de Reurb.



Reflexões importantes

Quanto à Relação Reurb X Princípio da Permanência, sobretudo 
para populações de baixa renda, uma inovação em construção no 
Brasil, e já experimentada em vários países, que merece  a devida 
atenção.

Trata-se do Termo Territorial Coletivo, ou TTC: instrumento 
inovador de gestão coletiva da propriedade, que segundo a jurista e 
pesquisadora Tarcyla Fidalgo, apresenta as seguintes características:



Reflexões importantes
Características aplicáveis ao TTC

(i) terra gerida coletivamente; 

(ii) construções/ moradias de propriedade individual; 

(iii) sustentabilidade na manutenção; 

(iv) gestão participativa; e 

(v) ingresso voluntário.

Fonte: FIDALGO, Tarcyla. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia adequada. In: 
CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à cidade. Rio de Janeiro: Letra 
Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes

Sobre o TTC :

A gestão coletiva da propriedade dá ao modelo a possibilidade de 
restringir o ingresso de possíveis novos moradores da área com o 
objetivo de manter suas características originárias, por exemplo, 
apenas permitindo que haja transmissão de imóveis para pessoas 
de baixa renda. 

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia 
adequada. In: CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à 
cidade. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes

Sobre o TTC:

Importante destacar que o TTC pressupõe a consolidação da 
propriedade em nome da pessoa jurídica constituída e gerida pelos 
moradores, necessitando processos de regularização fundiária em 
áreas consolidadas.

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia 
adequada. In: CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à 
cidade. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes
Sobre o TTC:

[...] buscando um ângulo mais propositivo [...], a Lei nº 13.465/17, ao 
facilitar a titulação por meio de novos instrumentos e simplificação de 
instrumentos, pode ser vista como facilitadora de arranjos como o TTC 
que, a partir da propriedade consolidada, buscam subverter a lógica 
individualista do instituto, tornando-o mais protetivo para os moradores, 
em especial os mais vulneráveis.

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia adequada. In: 
CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à cidade. Rio de Janeiro: Letra 
Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes
Sobre o TTC:

[...] outra característica comum aos TTCs é a propriedade privada, 
individualizada, das construções/moradias. Não há uma proposta 
de comunhão de bens entre os moradores, mas sim a tentativa de 
promoção de um arranjo que consiga, de forma eficaz, garantir 
seus direitos, inclusive o de se inserir no mercado formal e vender 
seu imóvel, ainda que dissociado do terreno.

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia 
adequada. In: CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à 
cidade. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes
Sobre o TTC:

[...] é importante afastar desde já a ideia de que os TTCs imobilizam os 
moradores quanto à transferência/ locação de seus imóveis. Na 
verdade, o que pode estar presente – a partir de decisão coletiva – é uma 
limitação de público de eventuais compradores/locatórios, desde que 
com o objetivo de manter os fins de proteção de uma determinada 
comunidade ou determinado público, como o de baixa renda, na área 
do TTC.

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia adequada. In: 
CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à cidade. Rio de Janeiro: Letra 
Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes
Finalmente sobre o TTC, Tarcyla Fidalgo nos traz um dado 
importante:

[...] em 1995, haviam cerca de 100 TTCs nos Estados Unidos da 
América, enquanto que, em 2005, haviam mais de 200, com uma 
estimativa de 12 novos sendo constituídos a cada ano. Atualmente, 
os TTCs estão em operação em 45 estados e em outros países como 
Canadá, Inglaterra, Escócia, Austrália e Quênia (DAVIS, 2010).

Fonte: FIDALGO, Tarcyla R. O Termo Territorial Coletivo e o direito à moradia 
adequada. In: CARDOSO, Adauto L.; D’Otavianno, Camila. Habitação e direito à 
cidade. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2021.



Reflexões importantes

Quanto ao controle de qualidade do teor das CRF/Termos de 
Compromisso/Cronograma :



Reflexões importantes

Quanto ao controle de qualidade do teor das CRF/Termos de 
Compromisso/Cronograma :



Reflexões importantes

Quanto ao controle de qualidade do teor das CRF/Termos de 
Compromisso/Cronograma :



Reflexões importantes

Quanto ao controle de qualidade do teor das CRF/Termos de 
Compromisso/Cronograma :



Reflexões importantes
Quanto às funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S,
algumas delas, previstas na Lei Municipal nº 8210/2010 e no Regimento
Interno, dão fundamento para concepção de importantes contribuições aos
processos de regularização fundiária, plena e de interesse social:

✓receber as demandas da sociedade para fins de habitação, desenvolvimento 
social, de saneamento básico e regularização fundiária sustentável;

✓apreciar Plano de Metas anual e plurianual em consonância às fontes de 
recursos orçamentários, próprios, vinculados ou de financiamentos; 



Reflexões importantes
[Quanto às funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S, algumas
delas, previstas na Lei Municipal nº 8210/2010 e no Regimento Interno, dão fundamento para
concepção de importantes contribuições aos processos de regularização fundiária, plena e de
interesse social:]

✓propor estudos e medidas que visem à integração dos assentamentos 
precários ao tecido urbano, através de programas de regularização fundiária 
- urbanística e jurídica - e do desenvolvimento de projetos sociais de geração 
de trabalho, renda e capacitação profissional nestas áreas; 

✓garantir a articulação da política habitacional de interesse social do 
município às políticas sociais, urbanístico-ambiental e econômicas;



Reflexões importantes
[Quanto às funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S, algumas
delas, previstas na Lei Municipal nº 8210/2010 e no Regimento Interno, dão fundamento para
concepção de importantes contribuições aos processos de regularização fundiária, plena e de
interesse social:]

✓garantir a transparência pública na elaboração e acompanhamento da 
Política Habitacional de Florianópolis;

✓sugerir, acompanhar, fiscalizar e supervisionar a aplicação dos recursos 
destinados à habitação de interesse social;

✓acompanhar e supervisionar a gestão financeira e contábil do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social;



Reflexões importantes
[Quanto às funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S, algumas
delas, previstas na Lei Municipal nº 8210/2010 e no Regimento Interno, dão fundamento para
concepção de importantes contribuições aos processos de regularização fundiária, plena e de
interesse social:]

✓definir e decidir sobre as diretrizes para o uso dos recursos do Fundo 
Municipal para a Habitação de Interesse Social (FMHIS);

✓opinar, dar parecer e deliberar acerca das propostas orçamentárias, anual e 
plurianual relativa à política municipal de habitação;



Reflexões importantes
[Quanto às funções do CMHIS aplicáveis especialmente à promoção da Reurb-S, algumas
delas, previstas na Lei Municipal nº 8210/2010 e no Regimento Interno, dão fundamento para
concepção de importantes contribuições aos processos de regularização fundiária, plena e de
interesse social:]

✓garantir a implantação dos instrumentos da política urbana previstos no 
Estatuto da Cidade, atendendo ao princípio constitucional da função social da 
cidade e da propriedade, especialmente o instrumento de Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS) em vazios urbanos;

✓discutir e participar das ações de intervenção pública em assentamentos 
precários; 



Reflexões importantes

Possibilidade, legalmente em vigor, de criação de Câmara
Técnica, dedicada à promoção e efetivação da Reurb-S no
Município.



Reflexões importantes

Quanto à participação e controle social no âmbito de um processo 
de Reurb:

EC: Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

[...]

V – institutos jurídicos e políticos:

[...]

q) regularização fundiária;

[...].



Reflexões importantes

Quanto à participação e controle social no âmbito de um processo 
de Reurb:

[...]

§ 3º Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de 
recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle 
social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da 
sociedade civil.

[...].



Grato pela atenção e paciência

Em caso de interesse por troca de ideias e 
intercâmbios democráticos, quebrem o vidro:

(48) 9 9952-9678

marceleao@gmail.com
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