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Conceitos gerais e objetivos da Reurb

HABITAÇÕES IRREGULARES NO 
BRASIL

Em 2010, segundo o IBGE, o Brasil 
contava com 11,42 milhões de 

pessoas (6% da população) 
morando em favelas, palafitas ou 
outros assentamentos irregulares.  

Apenas 52,5% dos domicílios 
brasileiros contavam com 

abastecimento de água, esgoto 
sanitário ou fossa séptica, coleta de 

lixo.
(fontes: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-11-42-milhoes-vivendo-em-moradias-
irregulares,813842 E https://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7552)



28/10/2017

3

Abrangência (art. 9º. da Lei 13.465/2017)

REURB ABRANGE MEDIDAS:

 Jurídicas;

Urbanísticas; 

Ambientais; e,

 Sociais

OBETIVOS:

 Incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 
territorial urbano; e,

Titulação de seus ocupantes. 

 IDENTIFICANDO núcleos urbanos informais;

CONSTITUINDO DIREITOS REAIS em favor de seus ocupantes, 
PREFERENCIALMENTE EM NOME DA MULHER (CF, art. 5º. ?);

Entre outros OBJETIVOS GERAIS, como atender a função social da 
propriedade, a eficiência no uso e ocupação do solo, gerar 
emprego e renda, garantir  o direito à moradia...

Como as pessoas jurídicas de direito público interno atingirão esses 
objetivos (art. 10 da Lei 13.465/2017)

6

Um objetivo no mínimo curioso: 
desestimular a formação de novos 
núcleos urbanos informais.
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Núcleo Urbano (art. 11, I) Informal 
(art. 11, II):

 Critério da destinação e não da 
localização (art. 11, § 6º.);

 Clandestino;

 Irregular ou sem possibilidade de 
realizar a titulação de seus ocupantes, 
ainda que atendidas as normas 
vigentes à época.

Limitações e Alcance
 A Reurb mediante Legitimação Fundiária pode ser aplicada a núcleos

urbanos informais existentes até 22/12/2016 (art. 9º § 2º);

 Não pode atingir áreas indispensáveis à segurança nacional ou interesse da
defesa (art. 11, § 5º);

 Não se limita a imóveis com fins
residenciais (art. 13, § 4º fala em uso misto
e, quando trata da legitimação fundiária no
art. 23, § 1º, III e § 2º, expressamente se
refere ao “uso não residencial” com
interesse público e, genericamente, à
destinação urbana);

 Não depende de Lei Municipal para os
projetos (art. 28, parágrafo único).
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Mananciais, Preservação e 
Conservação

E se as áreas ocupadas pertencem a mananciais, áreas de preservação ambiental ou 
conservação de uso (Lei 13.465/2017, art. 11, § 2º)

A lei não fala em desocupação ou remoção das pessoas.
Determina a obediência aos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651/2012 (com a redação da Lei 

13.465/2017) que regulamenta os requisitos do projeto e dos estudos técnicos que comprovem:
 Melhorias ambientais;

 Compensações ambientais.
Ocupação dessas áreas pode ser parcial e, neste caso, a aprovação da Reurb é desmembrada.

Reurb em Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00) - (Lei 13.465/2017, art. 11, § 3º.)
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção.
 Neste caso, a área deve admitir a regularização (??);
 Necessidade de anuência do órgão gestor da unidade;

 Desde que estudo técnico  identifique melhoria  do meio ambiente em relação à situação de 
ocupação anterior.
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E se as áreas abarcadas pelo projeto de Reurb se situar em zonas de  
reservatórios artificiais de água para geração de energia ou 

abastecimento?

A Lei 13.465/2017 estabelece, em 
seu art. 11, § 4º, um limite para a 

Reurb:
Não se deve ocupar a faixa entre o 
nível máximo operativo normal e a 

cota máxima maximorum (nível 
máximo previsto para a barragem 

projetada)

Modalidades: Reurb-S e Reurb-E
(Art. 13)
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Reurb-S (de Interesse Social):
 Núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por

população de baixa renda: o conceito de baixa renda é definido em ato
do Poder Executivo Municipal.

 Por essa razão os primeiros atos registrais e respectivas certidões são
gratuitos e isentos de tributos (art. 13 §§ 2º, 3º e 6º) .

Característica da Reurb-S

1
4

Art. 17.  Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de 
regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos 

beneficiários poderão ser feitos em ato único, a critério do ente público 
promovente.   

Parágrafo único.  Nos casos previstos no caput 
deste artigo, serão encaminhados ao cartório o 

instrumento indicativo do direito real 
constituído, a listagem dos ocupantes que 
serão beneficiados pela Reurb e respectivas 
qualificações, com indicação das respectivas 

unidades, ficando dispensadas a apresentação 
de título cartorial individualizado e as cópias da 
documentação referente à qualificação de cada 

beneficiário. 
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Reurb-E (de Interesse 
Específico).

Núcleos urbanos 
informais ocupados por 

pessoas não classificadas 
como de baixa renda, 
segundo as normas do 

Poder Executivo 
Municipal.

Características da Reurb-E
Se promovida sobre bem público (art. 16):
Solução consensual: promovida sobre bem público, a aquisição de direitos reais
fica condicionada ao pagamento de justo valor da unidade imobiliária,
desconsiderando acessões e benfeitorias do ocupante e as respectivas valorizações
decorrentes.

Custo integral do beneficiário (art. 33, II e III)
O projeto de regularização fundiária será 
contratado e custeado por seus potenciais 

beneficiários ou requerentes privados. Pelo 
poder público, apenas se houver interesse 

público com posterior  cobrança dos 
beneficiários.

Judicial: Parágrafo único do art. 16. As áreas de propriedade do poder público registradas no 
Registro de Imóveis, que sejam objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade, poderão 

ser objeto da Reurb, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial, na forma desta Lei, 
homologado pelo juiz. 



28/10/2017

9

Procedimento Administrativo e 
Aprovação Municipal

Aprovação municipal (Arts. 12 e 28, VI da Lei 
13.465/2017)

Envolve aprovação urbanística e ambiental 
visando a emissão da CRF, neste caso se o 
Município possuir órgão ambiental capacitado 
(não depende de convênio com a União e com 
o Estado);

 Se o Município não tem capacidade de 
avaliação ambiental, os estudos poderão ser 
realizados pelo Estado.

Art. 28, parágrafo único. Não impedirá a Reurb, na forma 
estabelecida nesta Lei, a inexistência de lei municipal 

específica que trate de medidas ou posturas de interesse local 
aplicáveis a projetos de regularização fundiária urbana.



28/10/2017

10

Fases do procedimento (arts. 28 a 34)

 Requerimento dos legitimados
Pessoas jurídicas de direito público - administração 

direta ou indireta -, os beneficiários, individual ou 
coletivamente, os proprietários, os loteadores, os 

incorporadores, o MP e a  Defensoria Pública – art. 14 
– não os exime de responsabilidade 

administrativa, civil ou criminal.

 Processamento do pedido com notificação dos titulares de direitos 
reais sobre os imóveis e confrontantes (arts. 28, II e 31) - o 

Município deve fazer buscas para identificar os titulares de domínio

Pessoal ou por edital (não encontrados ou que recusam recebimento)  com 
prazo de 30 dias para manifestação (dispensada esta fase caso tenha 

havido, anteriormente, demarcação urbanística).

Demarcação Urbanística (Arts. 19 a 21)

 Procedimento de identificação de imóveis públicos e privados 
abrangidos pelo núcleo urbano informal;

 Obtenção de anuência dos titulares de direitos constantes 
da matrícula do imóvel ocupado;

 Resultado: averbação na matrícula (ou na matrícula aberta 
para tal fim), da viabilidade da  regularização a ser promovida 

a critério do Município.

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão
feitos.
II - a averbação:
26. do auto de demarcação urbanística.
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21

Características:
De iniciativa do poder público;
Não é condição para a Reurb;

Auxilia o desenvolvimento do processo, evita a judicialização e flexibiliza 
o procedimento.

Requisitos do “auto de demarcação”:
 Área a ser regularizada;
 Caracterização da modalidade do Núcleo Urbano Informal.

Documentos Necessários:
 Planta e memorial descritivo;
 Medidas, número de matrículas, área, confrontantes, georreferenciamento,

ocorrências, etc.;
 Planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área

constante do Registro de Imóveis;

O Município poderá autorizar o registrador a realizar o procedimento de demarcação 
urbanística.

Procedimento da Demarcação
Notificação (art. 20), pelo poder público, aos titulares de domínio (Só? Para o processo 

administrativo também os titulares de direitos reais! Art. 28, II) e confrontantes;
Notificação pessoal ou pela via postal;

 Edital, na falta de localização ou em caso de recusa.

Prazo para impugnação: 30 dias (art. 20) - Silêncio = concordância (art. 20 § 3º) .

 Impugnação parcial: parcela não impugnada gera autorização imediata para o 
procedimento da Reurb;

Havendo impugnação:

 Uso de meios extrajudiciais de solução de conflitos: mediação, conciliação e arbitragem 
(art. 21). Não há qualquer outra previsão de solução.
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Outras características: 

Art. 22.  Decorrido o prazo sem impugnação ou caso superada a oposição ao procedimento, o auto de demarcação 
urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e averbado nas matrículas por ele alcançadas.  

§ 1º. A averbação informará: 

I - a área total e o perímetro correspondente ao núcleo urbano informal a ser regularizado;  

II - as matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a área abrangida em cada uma delas; 
e 

III - a existência de áreas cuja origem não tenha sido identificada em razão de imprecisões dos registros anteriores.  

§ 2º.  Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não matriculados, previamente à 
averbação, será aberta matrícula, que deverá refletir a situação registrada [na demarcação] do imóvel, dispensadas a 

retificação do memorial descritivo e a apuração de área remanescente.  

§ 3º.  Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para abertura da matrícula de que trata o § 2º. deste 
artigo, o oficial requererá, de ofício, certidões atualizadas daquele registro.  

§ 4º.  Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição imobiliária, o 
oficial do registro de imóveis responsável pelo procedimento comunicará as demais circunscrições imobiliárias 

envolvidas para averbação da demarcação urbanística nas respectivas matrículas alcançadas (mas para a aprovação 
da Reurb, o procedimento deve ser repetido – arts. 43 e 49).  

§ 5º.  A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto de demarcação urbanística supere 
a área disponível nos registros anteriores (disponibilidade?).  

§ 6º.  Não se exigirá, para a averbação da demarcação urbanística, a retificação da área não abrangida pelo auto de 
demarcação urbanística, ficando a apuração de remanescente sob a responsabilidade do proprietário do imóvel atingido (ou 

seja, ele deverá retificar – vide também art. 44, § 2º). 

Impugnação de confrontantes e titulares de direitos reais na 
demarcação ou no procedimento da Reurb

(arts. 21 na demarcação e arts. 31 § 3º e 34, no 
procedimento administrativo de aprovação do projeto de 

Reurb)

Uso de meios extrajudiciais de 
solução de conflitos: mediação, 
conciliação e arbitragem. Não há 
qualquer outra previsão de solução.

A ausência de acordo impede a Reurb
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Fases do procedimento (arts. 28 a 34)

 Elaboração do Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária (arts. 35 a 39) de acordo 
com diretrizes e ART (RRT) que deve contemplar 
descrição dos imóveis e infraestrutura mínima:

• Rede de água;

• Rede de esgotos;

• Rede de energia;

• Escoamento de águas pluviais

• Em áreas de risco: estudo técnico e implantação 
das soluções. Impossíveis, realocação da população 

na Reurb-s.

26

Fases  do  procedimento   (arts.  28 a 
34)

 Saneamento do Processo 
Administrativo;

 Decisão da autoridade competente, 
mediante ato formal e público;

 Expedição da CRF (Certidão de 
Regularização Fundiária) pelo 

Município;

 Registro da CRF em todas as 
matrículas (arts. 42, 43 e 49) atingidas 

ou abertas em razão da Reurb, além do 
próprio projeto de regularização.
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Art. 11, V - Certidão de Regularização Fundiária (CRF): documento expedido pelo Município ao final do 
procedimento da Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do termo de 

compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, da 
listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da devida qualificação destes e dos 

direitos reais que lhes foram conferidos [propriedade, uso especial para fim de moradia, direito real de uso de 
imóvel público, legitimação de posse...]; 

LRP, Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
I – o registro:
41. da legitimação da posse;
43. da Certidão de Regularização Fundiária (CRF);
44. da legitimação fundiária.

Ao final, emissão da Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF): Documento 
expedido pelo Município no fim da Reurb, que 
individualiza os beneficiários da regularização 
realizada, detalha o procedimento realizado e 
atribui o direito real.

Requisitos da CRF (art. 41):
Nome do núcleo urbano regularizado;

Localização;
Modalidade de regularização;

Responsabilidades pelas obras e 
serviços do cronograma;

Indicação numérica de cada unidade, 
quando houver;

Listagem dos ocupantes que 
adquiriram as unidades em ato único 
de registro, contendo: nomes, estado 
civil, profissões, CPF e RG; filiação.
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Legitimação Fundiária
(Arts. 23 e 24)

E 
Legitimação da Posse

(Arts. 25 a 27)

LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA: trata-se de forma de aquisição originária de 
propriedade nos núcleos urbanos informais consolidados: 

 Na Reurb-S, o beneficiário não pode ser concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano 
ou rural;

 Na Reurb-S, não pode ter recebido legitimação de posse ou fundiária anterior;

 Se for não residencial, deve ter reconhecimento, pelo poder público, de interesse público na 
ocupação

 Aplicável à Regularização Fundiária da Lei nº 11.952/09.

Art. 23.  A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito 
real de propriedade CONFERIDO POR ATO DO PODER PÚBLICO, exclusivamente 

no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área 
privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de 

núcleo urbano informal consolidado EXISTENTE EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016. 
...............................................

§ 2º.  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. 
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31

Ato Administrativo do Poder Público confere direito de 
propriedade SOBRE A ÁREA PRIVADA mediante simples emissão 

de CRF?

Constitucionalidade duvidosa:

 Garantia da propriedade (Conservação e Compensação);

 Desapropriação com indenização justa e prévia!

CF, art. 5º..........................
XXII - é garantido o direito de propriedade;
......................................................................
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição;

32

LEGITIMAÇÃO DA POSSE 
(Não se limita aos núcleos informais consolidados até 22 de Dezembro de 2016)

Título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, 
conversível em propriedade:

 Conferido pelo Poder Público;

 Converte-se AUTOMATICAMENTE em direito de propriedade 
(INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO OU ATO REGISTRAL), após 5 anos da 

concessão, satisfeitos os requisitos da usucapião constitucional do art. 183 da CF;

 Permite CONVERSÃO EM DIREITO DE PROPRIEDADE também por outras espécies de 
usucapião COMPROVADOS DIRETAMENTE PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS;

 Transferível inter vivos ou causa mortis;

 Não se aplica em áreas de titularidade do poder público;

 Após a conversão, será forma originária de aquisição de direito real de propriedade;

 Direito precário, pois pode ser cassado se não atendidos os requisitos estabelecidos em 
lei.
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Registro da Reurb
(Arts. 42 a 53)

34

REGISTRO

 Requerimento direto ao Oficial de Registro de Imóveis;

 Competência para abrir as matrículas (art. 44) das unidades 
regularizadas,  da circunscrição que abranger a maioria maior porção da área 

regularizada;

 Prazo de 15 (quinze dias) para a prática do ato registral ou para emitir nota 
de exigência;

 Dispensa de notificação dos titulares do domínio, pois já foram, em tese, 
notificados (44, § 6º);

 Possível regularização de condomínio geral com individualização no 
procedimento administrativo ou especialização pelos legitimados (art. 45);

 Possível instituição de condomínio edilício (art. 48), com aprovação, pelos 
condôminos, de convenção condominial;

 Incorporação automática de vias e demais logradouros públicos do 
projeto ao domínio público;
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