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RESUMO 

 

O Estatuto da Cidade afirma que a política urbana em geral tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e na 
sequência de sua apresentação aponta diretrizes gerais para esse ordenamento, dentre 
as quais se destaca no presente trabalho a regularização fundiária. Neste contexto da 
regularização fundiária, são apresentadas breves reflexões sobre o direito à moradia 
digna à luz do direito à cidade. A moradia só se torna digna quando, além das 
condições mínimas de estruturação física e habitabilidade, é acompanhada da devida 
regularização do acesso à terra e da propriedade urbana num contexto em que haja a 
devida urbanização de todo o seu entorno. Portanto, o direito à moradia não é um fim 
em si mesmo, necessitando um contexto de urbanização com acesso a serviços e 
equipamentos básicos à cidadania. A regularização fundiária desponta neste cenário 
como fator agregador entre a moradia e o direito à cidade, colaborando para a 
ordenação das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. No entanto, apesar 
de haver vasta proteção legal ao direito à moradia digna, inclusive com notas 
específicas sobre a regularização fundiária, parece que tamanha proteção legal, com 
tantas diretrizes pormenorizadas não tem sido suficiente para garantir o direito à cidade, 
revelando aparente conflito entre os fatos e a norma, pressuposto a partir do qual se 
inicia a presente pesquisa, que tem natureza qualitativa, com três eixos estruturantes: o 
primeiro consubstancia-se nas contribuições de alguns autores acerca dos conceitos 
norteadores do trabalho tais como direito à cidade, direito à moradia digna, 
regularização fundiária e funções sociais da cidade e da propriedade; o segundo eixo 
da pesquisa tem por base um inventário da legislação contemplando os principais 
marcos legais pertinentes com sua devida contextualização para melhor compreender o 
teor da referida proteção legal ao tema; e no terceiro eixo apresenta-se um diálogo 
entre os conceitos abordados e alguns fragmentos de ações governamentais 
pertinentes à Regularização Fundiária, em cotejo com a legislação inventariada, 
tomando o Município de Natal por exemplo empírico. 

 

 

Palavras-chave: Direito à Cidade. Direito à Moradia. Regularização Fundiária. 
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ABSTRACT 

The City Statute states that urban policy in general aims to order the full development of 
the social functions of the city and of urban property and following its presentation points 
general guidelines for this system, among which stands out in this work regularization 
land. In this context, impossible to dissociate the land regularization, brief reflections on 
the right to decent housing in the light of the right to the city. The house only becomes 
worthy when, in addition to the minimum conditions of physical structure and habitability, 
is accompanied by proper regulation of access to land and urban property in a context 
where there is proper urbanization of all your surroundings giving you the fullest sense 
of to be. Therefore, the right to housing is not an end in itself, requiring an urbanization 
context with access to basic services and amenities to citizenship. The land 
regularization, emerges in this scenario as aggregator factor between the housing and 
the right to the city, contributing to the ordination of the social functions of the city and of 
urban property. However, although there is wide legal protection of the right to adequate 
housing, including specific notes on land regularization, it seems that such legal 
protection, with so many detailed guidelines have not been enough to guarantee the 
right to the city, revealing apparent conflict between the facts and the standard 
hypothesis that rising in this research, which is qualitative with three structural axes: the 
first is embodied on the contributions of some authors about the guiding concepts of 
work such as the right to the city, right to decent housing , land tenure and social 
functions of the city and property; the second axis of research is based on an inventory 
of legislation covering the main relevant legal frameworks with its proper context to 
better understand the content of such legal protection to the subject; and the third axis 
presents a dialogue between the concepts discussed and some fragments of relevant 
government actions to Regularization, in comparison with the inventoried legislation, 
taking the city of Natal for example empirical. 

 

Keywords: Right to the City. Worthy Home. Land Regularization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que a vida nas cidades revela grandes desafios a serem 

superados para o alcance de uma vivência ideal. Para teóricos como SILVA (1982)1 e 

LEFEBVRE (1991)2, a história registrou relevantes acontecimentos que revelaram a 

iminência de colapsos nos grandes centros urbanos ao redor do mundo (França, 

Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha…). Essa realidade desafiou uma intervenção 

radical do Estado, na conformação espacial da sociedade de suas cidades, e neste 

ponto sobreleva destacar registro consolidado na obra de LEFEBVRE (1991): 

“Ora, ela (Paris) se vê cercada pela classe operária. Os camponeses afluem, 

instalam-se ao redor das ‘barreiras’, das portas, na periferia imediata. Antigos 

operários (nas profissões artesanais) e novos proletários penetram até o âmago 

da cidade; moram em pardieiros mas também em casas alugadas onde 

pessoas abastadas ocupam os andares inferiores e os operários, os andares 

superiores. Nessa ‘desordem’ os operários ameaçam os novos ricos, perigo que 

se torna evidente nas jornadas de junho de 1848 e que a Comuna confirmará.” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 22 e 23) 

CHOAY (1998) também registrou os números alarmantes que demonstraram 

a magnitude do mesmo fenômeno na capital inglesa: 

“Os números são significativos, Londres, por exemplo, passa de 864.845 

habitantes em 1801 a 1.873.676 em 1841 e 4.232.118 em 1981: em menos de 

um século sua população praticamente quintuplicou. Paralelamente, o número 

das cidades inglesas com mais de cem mil habitantes passou de duas para 

trinta, entre 1800 e 1895. (CHOAY, 1998, p.3) 

                                                           
1“As primeiras cidades formaram-se por volta do ano 3.500 a.C. no vale compreendido pelo Tigre e o 
Eufrates. Mas o fenômeno urbano só se manifesta significativamente a partir da primeira metade do 
século XIX. Assim, podemos dizer que embora as cidades existam há cerca de 5.500 anos, a 
urbanização constinui fenômeno tipicamente moderno.(SILVA, 1982)” 
2Segundo Lefebvre (1991) antes de debater a problemática urbana é necessário um ponto de partida e, 

esse ponto de partida seria o processo de industrialização 
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A crise urbana já tão antiga nas grandes cidades do mundo renova-se de 

acordo com a dinâmica urbana vigente e revela-se cada vez mais desafiadora. Tal fato 

se torna verdadeiro entrave à consolidação do Direito à Cidade, que por vezes avança, 

e depois retrocede ou padece de estagnação. Avança com o êxito de alguma ação 

governamental através de alguma política urbana acertada, mas, sem demora volta a 

carecer de atenção e ação consubstanciando o ingrato processo das continuidades e 

descontinuidades cunhado por Lefebvre (1991). 

Com o passar do tempo, os processos globais e locais nos âmbitos políticos, 

econômicos, sociais e culturais modelam, ao seu tempo e modo, a cidade e o espaço 

urbano de uma forma que não há uma linha contínua e previsível dessa modelação, o 

que dificulta o estudo e acompanhamento bem como as importantes previsões acerca 

do assunto. Com efeito, talvez esse não seja um problema, mas um traço característico 

da evolução do urbano no tempo e no espaço, em cotejo com suas interações múltiplas 

e complexas. 

No contexto dessa dinâmica, Lefebvre (1991) conceitua a cidade onde todo 

esse processo acontece. Ele esclarece que “a cidade não pode ser concebida como um 

sistema significante, determinado e fechado enquanto sistema” ao afirmar: 

“Portanto, propomos aqui uma primeira definição da cidade como sendo 

projeção da sociedade sobre um local, isto é, não apenas sobre o lugar sensível 

como também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo 

pensamento que determina a cidade e o urbano.”(LEFEBVRE, 1991, p.62) 

Não obstante, sobreleva citar que qualquer conceito ou tentativa neste 

sentido, em se tratando de cidade e do urbano deve levar em consideração os muitos 

planos e níveis de realidade e de análise, tramas nas quais a cidade e o urbano 

acontecem, nunca como um sistema acabado e fechado. Um fator ilustrativo da 

insuficiência de um conceito fechado é a diversidade de linguagens da cidade 

expressas por sua fala, por sua escrita e pela ideologia significada nos seus 

equipamentos, monumentos, ruas, praças. Toda dinâmica urbana acontece de maneira 
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muito própria, personalizada, e além do mais, mutável, adaptável a novos tempos, 

padrões e necessidades. 

Assim, os planos, a disposição das moradias e do seu entorno, a forma como 

são estruturados os bairros e as vilas, tudo isso fala do pensamento do povo e dos seus 

governantes a respeito do que pensam sobre o direito à moradia, à cidade, revelando 

variações de percepções e por sua vez, de conceitos do que realmente venha a ser a 

cidade. 

Para LEFEBVRE (1991) vivemos em um ponto crítico das cidades e do 

urbanismo, ponto este no qual o nível de debate e do pensamento urbano tendem à 

extrapolar e mesmo atropelar os entornos do habitat, da moradia e da vizinhança. 

Neste ponto as cidades e o seu desenvolvimento são dirigidos pela estratégia e lógica 

industrial e do consumo. A questão da moradia, por exemplo, sai do seu devido lugar, 

da interação e da adequação com o habitat, com a cidade e com os cidadãos, e se 

transpõe para o cumprimento de interesses escusos. 

“A questão da moradia, sua urgência nas condições do crescimento 

industrial inicialmente ocultaram e ocultam ainda os problemas da cidade. Os 

táticos políticos, atentos sobretudo ao imediato, só viram e só vêem essa 

questão.” (LEFEBVRE, 1991, p.81) 

“Como pretexto da organização, o organismo desaparece, de maneira que o 

organicismo oriundo dos filósofos surge como um modelo ideal. A ordenação 

das ‘zonas’ e das ‘áreas’ urbanas se reduz a uma justaposição de espaços, 

de funções, de elementos práticos.” (LEFEBVRE, 1991, p.82) 

“A sociedade urbana, por dissolução dessa cidade submetida a pressões que 

ela não pode suportar, tende então a se fundir, de um lado, na disposição 

planificada do território, no ‘tecido urbano’ determinado pelas coações da 

circulação e, por outro lado, em unidades de habitação tais como setores 

dos pavilhões e dos ‘grandes conjuntos.’” (LEFEBVRE, 1991, p.83) 

Em contraponto a esta crítica na qual poderia ser inserida a política de 

regularização fundiária, ROLNIK (2007) aponta que para fazer cumprir sua missão, a 

regularização fundiária deve ser plena. Tal conceito se desdobra com contribuições de 
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EDÉSIO FERNANDES (2007). Para este, a Regularização Fundiária deve ter por 

objetivo não apenas o reconhecimento da segurança individual da posse para os 

ocupantes do solo urbano, mas, principalmente a integração socioespacial dos 

assentamentos informais. Assim, as iniciativas de Regularização Fundiária devem 

combinar em suas ações, estratégias de urbanização. 

Ilustrando o conceito ora introduzido, EDÉSIO FERNANDES (2007) 

esclarece que o termo “regularização” tem sido usado com sentidos diferentes, 

referindo-se às vezes somente aos programas de implementação de obras de 

infraestrutura urbana e prestação de serviços públicos. Afirma ainda que em outros 

casos, o termo é usado para se referir tão-somente às políticas de legalização fundiária 

das áreas e dos lotes ocupados informalmente. 

O ideal seria que os programas de Regularização Fundiária abrangessem 

ambas as dimensões alcançando a legalização e legitimação das áreas informalmente 

ocupadas com a preocupação e solução integrada da urbanização e equipamento 

adequado do seu entorno, propiciando a noticiada integração socioespacial, sob os 

aspectos jurídico, físico e social. Isto favoreceria legalizar a permanência de 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. 

A partir dessa visão, ratifica-se o entendimento de que, além da legalização 

do lugar da moradia, deve haver, em se tratando de regularização fundiária, a melhoria 

do meio ambiente da moradia, de todo o assentamento em regularização, para que ao 

final se alcance o resgate da dignidade e através da integração se garanta o direito à 

cidade. 

PRESTES (2004) ainda apresenta sua concepção a respeito da 

regularização fundiária a partir de três dimensões, quais sejam: a urbanística, a jurídica 

e a registral. 
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A dimensão urbanística se relaciona com a ideia da urbanização dos 

assentamentos a serem regularizados, implicando melhores condições de vida por meio 

dos investimentos em serviços e equipamentos urbanos. 

A segunda dimensão da regularização fundiária, a jurídica, é 

consubstanciada no uso estratégico dos instrumentos de aquisição da propriedade ou 

proteção da posse tais como a usucapião, concessão do direito à moradia ou 

titularização administrativa através de projetos/programas de regularização fundiária 

especialmente nos casos de regularização fundiária de interesse social. 

Por fim, revela-se a dimensão do registro, que coroa todos os esforços de 

regularização fundiária tornando definitiva a posse ou propriedade, alcançando eficácia 

plena do ponto de vista do reconhecimento da propriedade. 

Dado o reconhecimento de sua importância como estratégia para garantir o 

Direito à Cidade por meio da integração socioespacial, no Brasil, a Regularização 

Fundiária também foi conceituada em texto legal próprio, na Lei Federal nº. 11.977, de 

07 de julho de 2009, que em seu art. 46, assim define a chamada regularização 

fundiária: 

Art. 46 A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Essa compreensão do gestor público pode determinar o sucesso ou fracasso 

das políticas e ações escolhidas. Vê-se, portanto, que o conceito de Regularização 

Fundiária é eclético, dinâmico e complexo, tendo caráter intermediário, pois não tem fim 

em si mesmo, mas visa garantir o direito à moradia, ao qual está essencialmente ligado 

e em última instância, após a integração socioespacial, visa garantir o direito à cidade. 
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Tal conceito voltará a ser discutido adiante, no momento próprio da presente 

dissertação em que a Lei que o conceitua e orienta a aplicação será analisada, no 

intuito de que naquele instante se faça cumprir um dos objetivos da pesquisa que 

resultou na elaboração da presente dissertação, qual seja: identificar e sistematizar em 

um único documento a maior parcela possível da legislação aplicável à Regularização 

Fundiária e seu entorno conceitual (moradia, direito à cidade, função social da cidade e 

da propriedade) em cotejo com a visão acertada e amadurecida dos teóricos, somada à 

uma reflexão que fomente a sua correta aplicação. 

Na perspectiva acima, as moradias devem proporcionar o encontro, a 

reunião, a vivência e a ocorrência da vizinhança, seja com produtos, atividades ou 

serviços que sejam adequadamente oferecidos aos cidadãos, no entanto, a legítima 

forma urbana (LEFEBVRE, 1991) por vezes é desconsiderada e mesmo vituperada, 

mesmo com vasta proteção legal. 

FERNANDES (2007) esclarece essa realidade, que ora se apresenta como 

ponto central e pressuposto de debate do presente trabalho, Ele destaca que a 

Constituição Federal de 1988, lei máxima do Brasil, que representa, limita e direciona 

todo o conjunto legal brasileiro, já reconheceu os direitos coletivos ao planejamento 

urbano, ao meio ambiente equilibrado e à gestão democrática das cidades. Isso se deu 

pelo esforço nacional de consubstanciar na lei o Direito à Cidade para todos os 

cidadãos. 

Apesar das referências normativas e legais, aparentemente a falta de 

compreensão da natureza e dinâmica da produção da informalidade urbana leva muitas 

iniciativas de regularização fundiária a apenas reproduzir a informalidade urbana, ao 

invés de promoverem a devida integração socioespacial. 

Em LEFEBVRE (1991) observamos exemplos que validam a constatação 

feita por FERNANDES (2007), de que casas isoladas dos serviços, produtos e vivências 

urbanas e da cidade não são capazes de solver a crise que se abate sobre o urbano. 
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Guetos com moradia cuja titularidade é paliativamente “regularizada” e garantida 

apenas por papéis são um oportuno exemplo da hipótese apresentada. 

LEFREBVRE (1991) descreve bem a realidade urbana de muitos locais com 

profundo senso de urgência da seguinte forma: 

“Eis aqui, ‘conjuntos’ sem adolescentes, sem pessoas idosas. Eis aqui mulheres 

sonolentas enquanto os homens vão trabalhar longe e voltam extenuados[…] 

[…]Eis uma vida cotidiana bem decupada em fragmentos: trabalho, transporte, 

vida privada, lazeres. A separação analítica os isolou como ingredientes e 

elementos químicos, como matérias brutas[…] Ainda não acabou. Eis o ser 

humano desmembrado, dissociado” (LEFEBVRE, 1991, p.101) 

No contexto em que se percebe a dificuldade de se pôr em prática a 

Regularização Fundiária Plena como ferramenta de ordenar as funções sociais da 

cidade e da propriedade, convém também refletir em conceitos do que seja o direito à 

cidade que se pretende alcançar com todo esse esforço. 

Para LEFEBVRE (1991, p. 117-118) “o direito à cidade não pode ser 

concebido como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais. Só pode 

ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”. 

FERNANDES (2007), por sua vez, ao refletir sobre a problemática da 

Regularização Fundiária aponta que o Direito à Cidade é aquele que se presta a 

“garantir que todos possam participar de maneira mais justa dos benefícios e 

oportunidades criados pelo crescimento urbano”. Esse é o ideal para o qual devem 

apontar todas as iniciativas de Regularização Fundiária. 

Neste ponto, não é demais reafirmar que o Direito à Cidade visa garantir ao 

cidadão a possibilidade da vivência da cidade, da vizinhança, do lazer, da festa, da 

sociabilidade, de um modo de vida menos produtivista industrializado e mais 
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humanizado. Para isso, no quesito específico da moradia é necessário repensar os 

modelos postos à disposição da cidade e analisá-los à luz do que a ciência urbana tem 

apontado como ideal ao urbanismo vivo e eficaz. Por esta razão é apresentado em 

última análise como “forma superior de Direito, que engloba e realça o direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar” (LEFEBVRE, 

1991, 134). 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para MARCONI e LAKATOS (2008), todas as ciências se caracterizam pela 

utilização de métodos científicos, sendo o método um conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo. 

Os procedimentos metodológicos escolhidos para a realização da pesquisa 

se iniciaram com uma revisão bibliográfica na qual foram privilegiadas as leituras de 

autores como LEFEBVRE (1991), SAULE JÚNIOR (1999), relativas ao direito à cidade. 

Ao mesmo tempo, o debate foi contextualizado pelas proposições teóricas de ROLNIK 

(2007), FERNANDES (2007), ALFONSIN (2004) PRESTES (2004) que apontam 

contribuições relativas aos conceitos de direito à moradia, regularização fundiária e 

ainda sobre as funções sociais da cidade e da propriedade. 

Tendo em vista que a pesquisa realizada pretendeu reunir documentos 

legais, analisar e refletir sobre o desenvolvimento da legislação nacional vigente relativa 

à regularização fundiária, a lei também foi utilizada como fonte conceitual, além de 

objeto do próprio trabalho. 

GIL (2002) classifica as pesquisas com relação ao seu objetivo em 

exploratórias, descritivas e explicativas. Destas, a exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema objetivando torna-lo mais explícito. 

Na perspectiva acima, a pesquisa adotou uma orientação exploratória ao 

mesmo tempo em que pretendeu tornar mais explícito o problema da regularização 
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fundiária pela reunião, análise da referida legislação e observação do seu 

desenvolvimento. Isso, em cotejo com o debate teórico e conceitual proposto 

inicialmente para orientar o exercício reflexivo. 

A grande pergunta da pesquisa foi, se diante do aparente conflito entre a 

proteção legal e a efetividade do direito à moradia digna, a regularização fundiária tem 

colaborado para ordenar as funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O 

pressuposto inicialmente adotado foi o de que todo o acervo legislativo vigente parece 

não ser suficiente para que a regularização fundiária colabore plenamente para o 

ordenamento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O acesso à 

moradia digna e o direito à cidade ainda se mantêm como desejo para parcela da 

população brasileira que habita em favelas, loteamentos irregulares, cortiços e 

assentamentos precários. Independente de números e estatísticas, as favelas e 

assentamentos precários são parte constituinte da paisagem urbana brasileira. 

Em um momento seguinte, a pesquisa tratou de reunir o máximo de 

documentos normativos internacionais e lei nacionais a respeito do assunto pesquisado 

para que, analisando e contextualizando o seu desenvolvimento no tempo, fosse 

possível testar o pressuposto inicial. 

MARCONI e LAKATOS (2008) esclarecem que toda pesquisa implica o 

levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou 

técnicas empregadas. Segundo as autoras, levantamento de dados, importante etapa 

de qualquer pesquisa científica, pode ser feito de duas maneiras, quais sejam: a 

pesquisa documental e a bibliográfica. Ambas, classificadas como técnicas de 

documentação indireta, enquanto as técnicas de documentação diretas consistem em 

pesquisa de campo e de laboratório. 

Na pesquisa realizada utilizamos preponderantemente as técnicas de 

documentação indireta elegendo a pesquisa bibliográfica para formular o arcabouço 

teórico inicial a respeito do tema pesquisado. É oportuno ressaltar que as contribuições 

teóricas não estão limitadas à introdução e às primeiras reflexões, mas, permeia todas 

as análises, reflexões e sínteses elaboradas. 
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Para além da pesquisa bibliográfica, em razão da natureza da pesquisa, 

reunimos também legislação correlata ao tema nos níveis internacional e nacional, sob 

o guarda-chuva da política urbana nacional. Também procuramos destacar a análise e 

contextualização do Estatuto da Cidade encartado na Lei 10.257/2001 e a Lei da 

Regularização Fundiária, de nº. 11.977/2009 por serem os diplomas legais mais 

específicos relativos ao tema da pesquisa. 

Ademais, a pesquisa de campo consistiu em levantamento de informações 

na Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes 

– SEHARPE, especificamente a partir de maio de 2015 através do Departamento de 

Regularização Fundiária – DEREF. Aí, foi concedido acesso a projetos de regularização 

fundiária desenvolvidos na cidade de Natal. Na Secretaria Municipal de Urbanismo – 

SEMURB, viabilizou-se o acesso aos acervos do setor do patrimônio foreiro a vários 

documentos que traçam uma trajetória desde os primeiros registros de regularização 

fundiária em Natal, mesmo que com visão e conceito em conformidade com cada época 

pretérita. 

Em ambos os setores pesquisados, os servidores foram atenciosos e 

colaborativos permitindo acesso e prestando informações para a pesquisa. Tais 

colaborações poderiam inclusive ser classificadas como entrevistas despadronizadas 

ou não estruturadas e não dirigidas, segundo a classificação de MARCONI e LAKATOS 

(2008). Em tais entrevistas há liberdade total por parte do entrevistado, que poderá 

expressar suas opiniões e até sentimentos. As informações prestadas foram reputadas 

como muito valiosas, especialmente em razão da exiguidade de registro formal do 

desenvolvimento temático.  

Neste ponto sobreleva citar que o foco da pesquisa não foi a cidade de Natal, 

no entanto, as informações relativas ao município de Natal têm utilidade exemplificativa 

e empírica para melhor qualificar as reflexões e conclusões desenvolvidas. 

Desta forma, algumas contribuições identificadas na pesquisa bibliográfica 

estão dispostas no capítulo introdutório como os conceitos iniciais do direito à cidade e 

da regularização fundiária já indicados. No segundo capítulo foi trabalhado o conceito 
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da moradia digna e reunida e analisada a documentação internacional e nacional 

normativa referente ao tema pesquisado. Houve foco inicial na legislação internacional 

e final na observação do desenvolvimento da regulamentação das políticas de 

regularização fundiária na legislação nacional. Neste momento, foram trabalhados os 

conceitos das funções sociais da cidade e da propriedade. No terceiro capítulo foi 

proposta a análise de fragmentos de ações governamentais em diálogo com os 

conceitos verificados na pesquisa sendo observada essa prática no município de Natal 

a título exemplificativo. Por fim, partimos para um ensaio conclusivo o qual pretendeu 

apresentar sínteses e considerações sobre o tema e uma verificação final a respeito do 

pressuposto inicialmente levantado. 
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2. A MORADIA DIGNA À LUZ DO DIREITO À CIDADE E SUA PROTEÇÃO 

LEGAL 

 

Conforme introduzido anteriormente, a regularização fundiária revela seu 

valor ao proporcionar que a moradia seja digna não só em seu aspecto físico, mas, em 

todo seu entorno, físico, social, ambiental, favorecendo o alcance do direito e acesso à 

cidade por todos. 

Neste sentido, inicialmente se faz necessário que o conceito de moradia 

digna seja apresentado a fim de que se torne claro a que direito se está referindo, a fim 

de que se entenda o que se pretende alcançar quando se reflete, age ou legisla sobre a 

moradia. 

Do ponto de vista da legislação internacional, o que se observa pelos 

tratados, pactos e agendas aos quais o Brasil já aderiu, a Moradia Digna, ou Moradia 

Adequada, expressões que se referem ao mesmo conceito, é um Direito Humano, tema 

central da discussão mundial sobre o urbano e seu desenvolvimento. Ainda no plano 

legal, mas, agora nacional, a Constituição Federal afirma que a moradia é um direito 

social, que extrapola o limite da individualidade ao mesmo tempo em que se apresenta 

como dever o Estado para toda a sociedade. Esse reconhecimento refletido nos 

tratados e pactos internacionais e na legislação federal representa a aceitação de que a 

moradia é uma necessidade básica do homem. 

MASLOW (1954), Psicólogo americano, conhecido pela famosa proposta da 

Hierarquia das Necessidades de Maslow, definiu quais seriam as necessidades básicas 

de uma pessoa. Para ele, as necessidades são: fisiológicas (higiene, alimentação, 

sono); segurança (moralidade, moradia, família, saúde); amor e relacionamentos; 

estima (autoestima, confiança, respeito aos outros e dos outros); e realização pessoal 
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(criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos e 

aceitação). Ou seja, a moradia é uma das necessidades mais primitivas do ser humano. 

Sem um lugar que sirva para proteger a si mesmo e à sua família, sem um 

lugar onde se possa exercer a vida íntima, privada, onde a pessoa se sinta segura, 

saudável do ponto de vista físico e social, não se pode experimentar a dignidade. A 

dignidade, por sua vez, é um direito protegido pela Constituição Federal e pelos 

postulados mais nobres insculpidos nos Tratados e Pactos Internacionais de que o 

Brasil e uma vasta maioria de países se tornaram signatários. Sendo assim, o direito à 

moradia revela-se como direito humano, com proteção legal internacional e nacional, 

figurando em lugar de destaque na Constituição Federal como direito fundamental, 

reconhecidamente tido por direito básico de qualquer cidadão. 

Ainda ligado ao conceito de moradia que se vislumbra no presente trabalho, 

está associado o conceito de dignidade. Direito humano internacionalmente protegido e 

princípio fundamental da Constituição Brasileira de 1988, a dignidade guarda estreito 

laço conceitual com a ideia de moradia. A dignidade humana é fundamento da 

Constituição Federal, insculpida em seu primeiro artigo como tal, classificado ainda 

como cláusula pétrea, ou seja, que não permite alterações. 

Apesar dos aspectos acima abordados é oportuno ressaltar que a dignidade 

da pessoa humana, como denomina a Constituição Federal, não surge a partir de sua 

promulgação em 1988, sendo postulado universal, fortemente defendido por todos os 

organismos normativos internacionais. A dignidade extrapola todos os limites 

normativos, sendo inerente à própria existência humana, diz respeito à sua honra ao 

respeito à sua vida. Refere-se também à forma como o homem é percebido pela 

sociedade e ainda pelo seu governo, que respeita e sua dignidade quando respeita sua 

honra, prestando-lhe a atenção e tratamento devidos. 

A dignidade, como condição inerente da vida humana, também permeia a 

forma como o cidadão mora, como ele habita, qual habitar ele tem a oportunidade de 
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vivenciar. Neste sentido, é que se fala em moradia digna, aquela que respeite a moral 

do homem enquanto sujeito de direitos inserido em uma sociedade democrática. 

SAULE JÚNIOR (1999) defende que a dignidade da pessoa humana deve 

funcionar como norma norteadora das políticas públicas uma vez que são preceitos 

constitucionais. Tais preceitos estão voltados a concretizar os direitos da pessoa 

humana. Para ele, a dignidade da pessoa humana é norma que deve ser atendida no 

estabelecimento das relações da Administração Pública com os cidadãos. 

Para ratificar o conceito de moradia digna, apresenta-se ainda o conceito de 

habitabilidade, conforme apresentado no I Seminário Internacional de Produção do 

Habitat3, segundo o qual: 

“a habitabilidade é um conceito complexo, que envolve muitos aspectos que 

afetam a qualidade da moradia, como a qualidade da casa em termos de 

material de construção, área construída, divisões internas e instalações, a 

segurança da posse da terra, a infraestrutura de abastecimento de água, 

esgoto, drenagem, sistema viário, forma do bairro e disponibilidade de 

equipamentos urbanos e serviços públicos, transporte, segurança, áreas de 

lazer e convivência comunitária, entre outros.” 

 

2.1. MORADIA, UM DIREITO HUMANO COM PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

 

Via de regra, os direitos humanos são definidos e resguardados pela via dos 

tratados internacionais e dos documentos produzidos nas inúmeras convenções, 

conferências e demais encontros internacionais. No Brasil, as normas internacionais 

que contêm direitos humanos, quando ratificadas, equiparam-se às normas 

constitucionais. Além disso há garantias jurídicas e legais nas próprias constituições 

federais, padrão que se verifica em muitos países, como no caso do Brasil. 
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A regularização fundiária tem espaço neste cenário por ser um dos vieses 

sensíveis na questão da habitação, da moradia digna, que por sua vez é considerado 

direito humano protegido por normas contidas em diversos pactos internacionais dos 

quais o Brasil é signatário. 

O direito à cidade, só se pode experimentar em sua plenitude quando os 

cidadãos tiverem garantido o seu direito à uma moradia digna e, portanto, é mister 

destacar alguns destes tratados/pactos/normas internacionais que garantem proteção 

ao direito fundamental em discussão. Também denominado eventualmente de direito 

de habitação em alguns documentos e legislações correlatas, estes documentos legais 

orientam os países participantes a alcançarem sucesso na árdua missão de garantir 

moradia/habitação digna a todos os seus habitantes/cidadãos. Verifica-se ainda 

proteção especial àqueles que fazem parte de minorias mais vulneráveis, qualquer que 

seja o motivo da vulnerabilidade. No entanto, ressalta-se que o acesso à habitação não 

tem garantido o acesso à cidade. 

O quadro a seguir destaca alguns documentos internacionais aceitos como 

instrumentos importantes para as reflexões ora apresentadas. 

Quadro 01 – Documentos Internacionais que fazem referência ao direito à moradia 

Data Documento 

1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1959 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

21/12/65 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial 

1966 Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 

PIDESC 

22/11/69 Pacto Interamericano sobre Direitos Humanos 

18/12/79 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

                                                                                                                                                                                            
3 Produzido pela ONG Habitat para a Humanidade em parceria com o programa de Pós-Graduação da UFPE. 
https://www.ufpe.br/ppgdh/images/documentos/ldmora_cidade7.pdf 
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contra a Mulher 

04/12/86 Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

20/11/89 Convenção sobre os Direitos das Crianças 

09/2000 Declaração do Milênio 

Fonte: autoria própria 

Todo o sistema jurídico-legislativo deve ser interpretado como um sistema 

por trás do qual devem ser descobertos e enfatizados os valores, objetivos e sentido 

geral da norma proposta. Desta forma, deve-se analisar as leis, sejam internacionais, 

sejam nacionais ou locais do geral para o específico. Como expressão de um 

movimento humano que marcha em certo sentido, normalmente não é possível detectar 

o objetivo final de maneira límpida e clara pela observação de apenas uma lei, do seu 

amontoado de artigos jurídicos limitados pela palavra técnica escrita. 

Os direitos humanos em sua projeção, importância e visibilidade como está 

posto hoje no cenário jurídico e político mundial tem suas origens na Declaração 

Universal dos Direito Humanos – DUDH. Este é o primeiro documento internacional que 

aponta o direito à moradia/habitação como um direito humano protegido 

internacionalmente. Assim, inaugura a normatização internacional sobre a moradia 

como um Direito Humano. 

Observe-se também que as prescrições da DUDH são na verdade 

exemplificativas, também se faz necessário esclarecer que todo reconhecimento de 

direito, seja em uma nação específica, num bairro, numa cidade, ou em tratados e 

pactos internacionais revela uma resposta a um anseio ou necessidade de uma 

comunidade. À época da edição referida declaração a comunidade mundial ansiava por 

paz e proteção no contexto seguinte a segunda guerra mundial, cenário que ajuda a 

compreender melhor o conteúdo e a vontade da norma ali expressa. 

Seguindo os rumos apontados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, outros diplomas legais internacionais foram editados tais como a Declaração 
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Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Esta aponta a moradia digna como 

questão de saúde, ampliando o alcance do debate a respeito da moradia no cenário 

mundial. 

Em 1965, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial indicou a diretriz da moradia digna para todos como estratégia de 

combate ao racismo e à desigualdade social. Este é o mesmo sentido da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. 

Vê-se que a comunidade internacional também tem se importado com os 

direitos das minorias. Tal preocupação pode ser expressa pela gama de documentos 

internacionais que garantem direitos a estes grupos, negros e mulheres como 

destacado acima, e também crianças, objeto de atenção especial na Convenção sobre 

os Direitos da Criança. Neste último caso, o direito à moradia/habitação figura entre os 

três principais direitos defendidos pelas nações como essenciais à toda criança. 

De igual modo, o Pacto de São José da Costa Rica, como ficou conhecido o 

Pacto Interamericano sobre Direitos Humanos de 1969 e a Declaração sobre o Direito 

ao Desenvolvimento de 1986 reservaram espaço em seus documentos legais para 

propor às nações que aderissem ao seu pacto uma proteção especial à habitação dos 

cidadãos, zelando por sua oportunização e inviolabilidade. 

Em setembro de 2000, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o 

maior número de dirigentes mundiais da história da humanidade até então reunidos 

(representantes de 189 países-membros das Nações Unidas) juntaram-se para refletir a 

propósito do destino comum da humanidade. Nesta ocasião, foram eleitos 8 objetivos 

de desenvolvimento do milênio. Dos tais objetivos o assunto da moradia e da 

regularização fundiária foram abrigados em um dos objetivos de desenvolvimento, o de 

nº. 7. Tal objetivo visa garantir a sustentabilidade ambiental e em seu contexto 

contempla a meta de melhorar condições de moradia. 
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Outro documento internacional que não objetivava tratar especificamente do 

direito à moradia, mas que tocou no assunto de maneira relevante foi o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC. Sua 

declaração se aprofundou na questão da habitação propondo: a) segurança legal da 

posse; a) disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura; c) custos 

acessíveis; d) habitabilidade; e) acessibilidade; f) localização que permita opções de 

trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades sociais; e g) 

adequação cultural. 

Assim, percebe-se que com o passar do tempo e o desenvolver do tema, 

cada vez mais se detalha as regras para que o problema seja melhor compreendido e 

propostas de solução sejam elaboradas. A partir desta percepção, passamos a analisar 

outros documentos internacionais de proteção ao direito à moradia, sendo que, com 

mais especificidade sobre o tema em estudo. Os documentos analisados são os que se 

apresentam no quadro a seguir. 

Quadro 02 – Documentos Internacionais que tratam especificamente o direito à moradia 

Data Documento 

11/06/76 Conferência Habitat I – Declaração de Vancouver sobre Assentamentos 

Humanos 

12/03/1986 Resolução 1.986/36 – A Realização do Direito à Moradia Adequada 

1992 Agenda 21 

14/06/96 Conferência Habitat II – Istambul 

06/2006 Carta Mundial pelo Direito à Cidade 

11/2014 Plataforma Global sobre o Direito à Cidade 

Fonte: autoria própria 

- Conferência Habitat I – Declaração de Vancouver sobre Assentamentos 

Humanos 
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Em 1976, aconteceu na cidade de Vancouver, no Canadá a Conferência das 

Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, denominada de Habitat I. Na ocasião 

foi elaborada como fruto dos debates ali acontecidos a Declaração de Vancouver sobre 

Assentamentos Humanos. 

Na declaração é apresentado um plano de ação aprovado no Habitat I, com 

64 recomendações de ações nacionais para promoção de políticas urbanas adequadas 

nos âmbitos locais e regionais, urbanos e rurais. A Declaração de Vancouver reconhece 

em um de seus princípios gerais (princípio nº. 10) que a terra é um dos elementos 

fundamentais para os assentamentos humanos e diante de tal reconhecimento 

apresenta o seguinte: 

“A terra é um dos elementos fundamentais para os assentamentos humanos. 

Todo Estado tem o direito de tomar as medidas necessárias para manter sob 

controle do poder público o uso, e a regulação do uso da terra, que é um de 

seus recursos mais importantes, de tal modo que o crescimento da população 

dos centros urbanos e rurais devem ser baseadas em um plano de uso da terra 

abrangente. Essas medidas devem ser assegurar a consecução dos objetivos 

básicos da reforma social e econômica para todos os países, em conformidade 

com o seu sistema nacional de legislação para regularização da posse.”4 

(tradução própria) 

A Declaração de Vancouver também abre a possibilidade de participação de 

todas as pessoas, individual ou coletivamente para proporem políticas urbanas e de 

assentamentos humanos. Essa possibilidade foi implementada através do sistema de 

peticionamento no próprio site da ONU-Habitat (www.onuhabitat.org). Tal iniciativa 

expressa a busca atual de informar e conscientizar a população mundial sobre a 

necessidade de ter cidades sustentáveis, com serviços básicos de qualidade e que 

combatam a desigualdade. 

CARLOS (2007) propõe que a cidade enquanto construção humana se 

apresenta como formas de ocupações e que o ser humano precisa ocupar um lugar no 
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espaço para viver. Porém, conforme ela mesmo adverte, o ato de ocupar em si não é 

suficiente, é preciso produzir o lugar. Nesta perspectiva, alinha-se a teoria com a 

proposta de participação popular oportunizada pela Convenção Habitat I. Para o 

sucesso da política urbana, se faz necessário a participação do cidadão, aquele que em 

grande medida produz o urbano tal como se encontra. 

- Resolução 1.986/86 – A Realização do Direito à Moradia Adequada 

Adotada em 12 de março de 1986 pela Comissão de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, a resolução 1986/86, consagrou como marco legal 

internacional a afirmação de que “toda pessoa humana tem direito a um adequado 

padrão de vida para si e seus familiares, inclusive o direito a uma moradia adequada”. 

Em regra, os comentários publicados a respeito da resolução 1.983/36 de 1986 

apontam para a importância do documento como marco orientador políticas publicas 

voltadas à moradia adequada em várias nações. A título de exemplo, no Brasil, a 

Secretaria de Direito Humanos publicou uma cartilha em 2013 intitulada “Por uma 

cultura de direitos humanos: Direito à moradia adequada”. O documento visa esclarecer 

a população de maneira genérica a respeito do direito à moradia adequada e de sua 

proteção legal nacional e internacional. Também fornece dados referentes à situação 

habitacional das famílias brasileiras com base em dados censitários. 

- Agenda 21 

Trata-se do resultado dos debates e propostas formuladas na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ocorrida em 1992 na cidade do Rio de 

Janeiro, que ficou conhecida como ECO-92. A agenda 21 trata de assuntos 

relacionados ao meio ambiente e desenvolvimento com ênfase na necessidade, já 

reconhecida no cenário mundial, de se planejar e executar uma cooperação de forças 

                                                                                                                                                                                            
4 Texto em sua língua original disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-
vancouver Acesso em 30 dez. 2015 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
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políticas, econômicas e sociais para fazer frente aos desafios ambientais do novo 

milênio. 

A agenda 21 é marcante, expressa e objetiva ao tratar no seu capítulo 7 da 

Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Humanos. Ali denuncia 

os prejuízos iminentes e já experimentados pelo ecossistema global causados pelo 

padrão de consumo das cidades. De maneira direta, a agenda 21 fixa áreas de 

programas que as nações deveriam tomar para melhorar a qualidade social, econômica 

e ambiental dos assentamentos humanos, em especial os dos pobres tanto nas áreas 

rurais quanto nas áreas urbanas, sendo as seguintes áreas alvo das ações: 

7.5. As áreas de programas incluídas neste capítulo são: 

(a) Oferecer a todos habitação adequada; 

(b) Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; 

(c) Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 

(d) Promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, 

saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; 

(e) Promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos 

assentamentos humanos; 

(f) Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 

localizados em áreas sujeitas a desastres; 

(g) Promover atividades sustentáveis na indústria da construção; 

(h) Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 

institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos.5 

A agenda 21 é marcada pelo alarme e pelas denúncias graves e diretas que 

faz às nações num apelo pelo alcance do controle do desenvolvimento e do ajuste do 

foco da comunidade global. Pretende chamar a atenção para a vida adequada, 

saudável, em desenvolvimento harmônico com as pessoas e com o planeta. 

                                                           
5 Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf Acesso em 26 
dez. 2015 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf
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7.6. O acesso a habitação segura e saudável é essencial para o bem-estar 

físico, psicológico, social e econômico das pessoas, devendo ser parte 

fundamental das atividades nacionais e internacionais. O direito a habitação 

adequada enquanto direito humano fundamental está consagrado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Apesar disso, estima-se que 

atualmente pelo menos 1 bilhão de pessoas não disponham de habitações 

seguras e saudáveis e que, caso não se tomem as medidas adequadas, esse 

total terá aumentado drasticamente até o final do século e além.6 (Grifos 

Próprios) 

O capítulo 7.9 determina que todos os países devem voltar suas atenções e 

empreender atividades que garantam moradias aos sem teto como “primeiro passo 

rumo à meta de oferecer habitação adequada a todos”, inclusive com medidas 

imediatas. Determina ainda que todos os países devem, sempre quando apropriado, 

empreender esforços para facilitar o acesso aos pobres à habitação adequada. Tal 

acesso deve ser facilitado tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, revelando-

se um importante marco direcionador das nações relativamente à políticas habitacionais 

adequadas, quer seja para o campo, quer para a cidade. 

 

- Conferência Habitat II – Istambul 

Acontecida entre 3 e 14 de junho de 1996, em Istambul, na Turquia, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, denominada, Habitat 

II, deu seguimento aos assuntos fortemente debatidos em conferência anteriores, 

especialmente na ECO-92. Foi apresentada como produto desta conferência a Agenda 

Habitat, que aponta diretrizes para a criação de assentamentos humanos sustentáveis. 

Foi levado em consideração para a elaboração da agenda a relação do tema com o 

meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento social, direitos das mulheres, 

questões demográficas e outros direitos igualmente importantes. 

                                                           
6 Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf Acesso em 26 
dez. 2015 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf
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É nesse sentido que se apresentam os dois principais temas da Conferência, 

quais sejam “Moradia Adequada para Todos” e “Desenvolvimento de Assentamentos 

Humanos Sustentáveis em um Mundo em Processo de Urbanização”. Uma das 

primeiras declarações do documento, diz: “Nós avaliamos, em caráter de urgência, a 

contínua deterioração das condições de habitação e dos assentamentos 

humanos” 

O item 7 da declaração reafirma o compromisso com a intenção de promover 

políticas que garantam moradia adequada para todos. Ao mesmo tempo abre caminho 

para políticas específicas ao reconhecer direitos especiais a grupos especialmente 

vulneráveis como as mulheres, crianças e jovens, vejamos: 

7. Como os seres humanos são o cerne da nossa preocupação com o 

desenvolvimento sustentável, eles são a base para as nossas ações na 

implementação da Agenda Habitat. Reconhecemos as necessidades 

especiais das mulheres, crianças e jovens por condições de vida seguras 

e saudáveis. Deveremos intensificar nossos esforços para erradicar a pobreza 

e a descriminação, para promover e proteger todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais para todos e garantir as necessidades básicas, como 

educação, nutrição e serviços de saúde vitalícios e, principalmente, moradia 

adequada para todos.7 (Grifos Próprios) 

CARLOS (2007) reflete sobre a cidade sob vários aspectos e entre eles 

visualiza a cidade como espaço de lutas. Ela reflete na coisificação das relações 

humanas na sociedade produtivista que deseja ser livre mas desumaniza o homem 

alienando-o e o escravizando ao próprio sistema que vincula o direito humano à 

propriedade privada. 

A cidade como cenário de lutas pode ser confirmada na preocupação 

expressa em normas internacionais como a destacada acima quando se normatiza 

diretrizes para combater lutas injustas. Nestas situações os mais vulneráveis não têm 

                                                           
7 Disponível em 
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/mais_documento.php?idVerbete=1394&idDocumento=47 
Acesso em 28 dez. 2015 
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acesso a direitos básicos como o da moradia digna. Vejamos o pensamento de 

CARLOS (2007, p.88) sobre o assunto em debate. 

“É a luta pela cidadania, a luta por transformações sócio-econômico-espaciais. 

Trata-se, de fato, do inalienável direito a uma vida decente para todos, não 

importando o lugar em que se encontre, na cidade ou no campo. Mais do que 

um direito à cidade, o que está em jogo é o direito a obter da sociedade aqueles 

bens e serviços mínimos, sem os quais a existência não é digna. É o direito à 

participação numa sociedade de excluídos.” 

 

- Carta Mundial pelo Direito à Cidade 

A Carta Mundial pelo Direito à Cidade foi concluída após o Fórum Social 

Mundial Policêntrico ocorrido em junho de 2006. Trata-se da finalização de um 

processo de debates já iniciado no Fórum Social das Américas, em Quito, Equador em 

julho 2004, e continuado no Fórum Mundial Urbano de Barcelona, em setembro de 

2004 e no V Fórum Social Mundial de Porto Alegre, ocorrido em janeiro de 2005. 

O artigo XIV da Carta Mundial pelo Direito à Cidade aborda 9 (nove) pontos 

que devem ser observados para o desenvolvimento adequado do tema da moradia. 

Especificamente o item número 2 (dois) do artigo XIV guarda relação estreita com o 

tema central do presente trabalho merecendo então destaque sobre os demais: 

2. As cidades devem facilitar uma oferta adequada de habitação e 

equipamentos urbanos para todos(as) os(as) cidadãos(ãs) e estabelecer 

programas de subsídio e financiamento para a aquisição de terras e imóveis, 

de regularização fundiária e de melhoramento de bairros precários e 

ocupações informais.8 (Grifos Próprios) 

Além deste ponto específico a carta aponta para um rumo de 

desenvolvimento sustentável para os centros urbanos e rurais, sendo bastante sensível 

                                                           
8 Disponível em: 

http://www.righttothecityplatform.org.br/download/publicacoes/Carta%20Mundial%20do%20Direito%20%
C3%A0%20Cidade.pdf 
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à questão da moradia, conforme demonstrado acima. Percebe-se que mesmo o ponto 

específico da regularização fundiária, tem marcado espaço nos debates sobre a cidade. 

Seria esta realidade um alerta sobre a necessidade de se refletir e desenvolver este 

ponto tão comumente esquecido e relegado à segundo plano na política urbana em 

geral? Como podemos observar, os registros e retórica temática se repetem. 

 

- Plataforma Global sobre o Direito à Cidade9 

Em novembro de 2014, na Cidade de São Paulo, houve um encontro 

Internacional sobre Direto à Cidade que contou com a presença de 158 participantes de 

países da América Latina, África, Ásia e Europa. Foram representados no encontro 

organizações não-governamentais, redes e fóruns, instituições acadêmicas, setor 

público, movimentos populares, fundações e organizações internacionais. Totalizou-se 

a participação final de 104 instituições de caráter internacional, regional, nacional e 

local que após debaterem seus temas, se propuseram a iniciar um movimento 

internacional pelo Direito à Cidade. 

A Plataforma Global tem por objetivo contribuir para a adoção de 

compromissos, políticas públicas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento de 

cidades justas, democráticas, sustentáveis e inclusivas. A Plataforma Global tem como 

eixos estruturantes os Direitos Humanos nas Cidades; a Governança Democrática e 

Participativa das Cidades; a Urbanização e Uso Sustentável do Território e Inclusão 

Social; o Desenvolvimento Econômico e Inclusão Social nas Cidades. Se apresenta no 

cenário mundial como uma das mais novas organizações em prol do Direito à Cidade, 

que engrossa as fileiras das instituições que de alguma forma lutam e colaboram para o 

alcance do objetivo mundial de oferecer moradia digna a todas as pessoas. 

                                                           
9 Informações retiradas do sito eletrônico http://www.righttothecityplatform.org.br/ acesso em 30 dez. 
2015. 

http://www.righttothecityplatform.org.br/
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Diante de todo esse sistema normativo e principiológico internacional é 

inegável a importância conferida ao tema da moradia digna para o alcance pleno do 

direito à cidade. Verificou-se também pela análise internacional que a regularização 

fundiária figura como uma das estratégias eleitas para a consecução deste objetivo. 

Assim, desde o plano internacional verifica-se que o assunto merece destaque nas 

reflexões sobre a cidade, notadamente quando o assunto for moradia digna. 

 

2.2. O DIREITO À MORADIA NO BRASIL: apontamentos necessários 

 

Nesta seção pretende-se apresentar e contextualizar a proteção legal 

oferecida ao direito à moradia no Brasil. Será dada a devida ênfase na proteção, 

promoção e direcionamento legal da política de regularização fundiária, tema central do 

presente trabalho. 

Segundo ALFONSIN (1997) o estudo e conhecimento das leis que tratam da 

propriedade da terra muito interessam à Regularização Fundiária. A partir de tal ideia 

faremos alguns apontamentos acerca do desenvolvimento da legislação nacional a 

respeito do assunto conforme segue. 

“Direta ou indiretamente, à regularização fundiária interessam as leis que, em 

âmbito nacional, disciplinam a propriedade da terra, as formas de sua titulação 

e posse, bem como os registros públicos que a identificam e protegem” 

(BETÂNIA ALFONSIN, 1997, p. 37) 

Inicialmente tomaremos como referência o desenvolvimento da legislação, 

que de certa forma expressa conquistas, limites, conflitos e sua relação o direito à 

moradia, proteção e regularização da posse.  

A partir deste ponto, seção se prestará a reunir e contextualizar com o tema 

do trabalho, diversas leis brasileiras que tratam do assunto da moradia e da 
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regularização fundiária. Assim como foi verificado na análise da legislação 

internacional, observa-se na legislação nacional que há neste desenvolvimento um 

conjunto de leis que introduzem o assunto ou preparam o caminho para outras leis que 

tratarão especificamente do tema. 

A intenção é propor uma reflexão sobre a formação da visão e tratamento 

legais que foram dispensados ao assunto da moradia e da regularização fundiária no 

Brasil. Serão ainda destacadas em seções apartadas as duas principais leis que tratam 

da presente temática de maneira especializada, a saber: a Lei 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade); e a Lei 11.977/2009, (que trata do Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV e da Regularização Fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas). 

Acima de todas as leis, encontra-se a Constituição Federal de 1988, a qual 

submete todo arcabouço legislativo nacional. Leis anteriores que lhe sejam contrárias 

deixam de ser válidas caso não sejam atualizadas e corrigido o vício de contrariedade à 

Constituição. Abaixo dela, e normalmente dando seguimento e aos princípios 

encartados na Constituição Federal encontram-se as demais Leis. 

Com o intuito de favorecer a presente análise, cabe ainda destacar que há 

uma diferença essencial ainda entre Lei e Decreto (atualmente chamado de Medida 

Provisória). A Lei é prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo, que após todo trâmite 

burocrático para sua promulgação é submetida à aprovação (sanção) do Poder 

Executivo. Já o Decreto (atual medida provisória), é fruto da atividade do Poder 

Executivo, sendo em regra geral uma normatização do próprio executivo que disciplina 

detalhes e regras de procedimento para o cumprimento das leis em geral. Tais 

esclarecimentos se prestam a facilitar a compreensão das diferentes “tipologias legais” 

a seguir apresentadas. 

Deste modo, de maneira geral na hierarquia das leis no Brasil, teríamos a 

constituição em primeiro lugar, após, as leis federais, e por fim os decretos do Poder 
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Executivo (atuais Medidas Provisórias), que se destinam a orientar o cumprimento das 

leis em geral. 

Feitas as considerações acima, apresenta-se no quadro a seguir marcos 

legais nacionais que fazem referência acerca do tema do presente trabalho. 

Quadro 03 – Legislação nacional que faz referência a moradia/regularização fundiária 

Data Lei/Decreto/MP Conteúdo 

1946 9.760 Decreto-Lei que dispõe sobre os imóveis da União 

1973 6.015 Lei dos Registros Públicos 

2001 2.220 MP que regulamenta a Concessão de Uso Especial 

2002 10.406 Código Civil 

Fonte: autoria própria 

Seguindo uma sequência cronológica, verificamos que no ano de 1946, a 

União teve a preocupação de proteger seu patrimônio de ocupações irregulares 

expressando tal vontade no Decreto-Lei 9.760 que lhe garantia o direito de despejo 

sumário contra ocupantes de imóveis da união sem direito a qualquer indenização. No 

entanto, o Decreto-Lei previa uma exceção para esse tratamento: seria o caso de 

ocupantes de boa-fé, com cultura da terra e moradia habitual. 

Como visto anteriormente, a lei expressa um momento social vigente e no 

caso do Decreto-Lei em comento, sobreleva citar que foi atualizada, ainda que 

tardiamente. A Lei 11.481/07, estabeleceu procedimentos que agilizam e democratizam 

o processo de regularização fundiária em terras da União apresentando a possibilidade 

da destinação de imóveis públicos ociosos para os programas de habitação de 

interesse social. Tais mudanças, porém, não ocorrem por acaso, mas, por força da 

mudança do pensamento da sociedade, em grande parte, como resultado das lutas 

urbanas travadas no campo da cidade, conforme observação anterior de ANA FANI 

(2007). 
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Outra normatização federal que colaborou para o desenvolvimento da 

regulamentação e controle da regularização fundiária foi a Lei dos Registros Públicos – 

LRP, Lei 6.015/73. Não há dúvidas que o registro imobiliário legal feito pelos cartórios 

de registro de imóveis é fundamental no processo de regularização fundiária, seja ela 

de interesse social ou mesmo de caráter particular. Assim como no caso da lei 

anteriormente comentada, a LRP teve um artigo atualizado em 2004 que colaborou 

para a desburocratização dos registros de Regularização Fundiária. A partir desta 

alteração, as custas e emolumentos cartorários passaram a ser dispensados para 

registros oriundos de projetos de regularização fundiária de interesse social. Antes, este 

era um ponto de entrave para a completa consecução de tais projetos, com seus 

devidos registros. 

Também fazendo referência ao tema em estudo, a Medida Provisória 2.220 

de 2001 tratou de regulamentar a concessão de uso especial de bens públicos para fins 

de moradia – CUEM, importante instrumento de regularização fundiária em área de 

domínio da União. Além dessa regulamentação, a MP 2.220/01 criou o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU. Tal conselho funciona como órgão 

vinculado à presidência, com atuação deliberativa e consultiva para o desenvolvimento 

da política urbana nacional. 

Por fim, compondo a legislação de apoio à regularização fundiária e ao 

direito à moradia, apontamos o Código Civil Brasileiro de 2002 – CC/02. O diploma legal 

apresenta mecanismos de defesa da posse, proporcionando sua segurança jurídica. 

Também é no CC/02 que encontramos a disciplina de 5 espécies de usucapião, cada 

uma com seus requisitos legais, todas igualmente aplicáveis para fins de regularização 

fundiária. 

Diante deste cenário, verifica-se que a legislação correlata ao tema em 

estudo também é válida e colabora para o amadurecimento e reflexão sobre o assunto 

da moradia digna e da regularização fundiária especificamente. Deve ser utilizada como 

um sistema aberto, no qual toda iniciativa que pode ser aproveitada para melhor 

compreensão e desenvolvimento de melhores iniciativas na seara pesquisada. 
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Passaremos a seguir, a refletir sobre outro conjunto de legislação nacional. 

No entanto, a abordagem legal neste caso é mais direta e específica sobre o tema da 

regularização fundiária, objeto central do presente trabalho. 

Quadro 04 – Legislação nacional específica a respeito da moradia/regularização fundiária 

Data Lei/Decreto/MP Conteúdo 

1967 271 Decreto-Lei que dispõe sobre loteamentos urbanos 

1979 6.766 Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

1988 Constituição Federal Institui a Política Urbana Nacional 

2001 10.257 Estatuto da Cidade – Regulamenta a Política Urbana  

2005 11.124 Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

2009 11.977 Lei do PMCMV/Regulamenta Regularização Fundiária 

2012 12.651 Proteção à vegetação nativa (trata de regularização 

fundiária) 

Fonte: autoria própria 

 

- Decreto-Lei 271/1967 – Dispõe sobre loteamentos urbanos 

O decreto em destaque, cumprindo a função disciplinadora dos decretos 

prestou-se a conceituar do ponto de vista legal o que seria loteamento urbano, 

desmembramento e zona urbana para então avançar na regularização da moradia. 

Acontece que como já narrado anteriormente toda lei é a expressão da iniciativa do 

Poder Público para resolver um problema ou para ordenar determinado assunto em 

uma determinada época com seu contexto político e social, que certamente, mais cedo 

ou mais tarde, passarão. 

O texto original do Decreto em questão determinava em seu artigo 7º o 

instituto da concessão de uso de terrenos públicos ou particulares para loteamentos 

urbanos com um determinado rol de possibilidades. Entre as possibilidades estavam 

fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, ou outra 

utilização de interesse social. 



 43 

Em 2006 foi editava a medida Provisória 292/2006 que abriu um pouco o 

leque de possibilidades anterior e regulamentou o que poderia ser outra utilização de 

interesse social. Foi viabilizada então, uma oportunidade para incluir a regularização 

fundiária nas hipóteses justificadoras de loteamento urbano de terrenos públicos ou 

particulares ao determinar no seu artigo 8ª – A; 

A União poderá lavrar auto de demarcação nos seus imóveis, nos casos de 

regularização fundiária de interesse social, com base no levantamento da 

situação da área a ser regularizada. 

§ 1º Considera-se regularização fundiária de interesse social aquela destinada a 

atender a famílias com renda familiar não superior a cinco salários mínimos. 

§ 2º O auto de demarcação assinado pelo Secretário do Patrimônio da União 

deve ser instruído com: 

(...) 

Por último, a Lei Federal n° 11.481/07, promoveu nova atualização na lei em 

destaque que hoje vigora com a previsão específica da regularização fundiária de 

interesse social como sendo uma das possibilidades originárias de utilização do 

instrumento de Concessão de Uso. Este é um expressivo exemplo da evolução da 

importância do tema da regularização fundiária no debate legislativo. 

 

- Lei 6.766/79 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

Para CELSO SANTOS CARVALHO (2007), a Lei 6.766/79 constitui o maior 

desafio que se apresenta como obstáculos legal que dificulta o desenvolvimento das 

práticas de Regularização Fundiária. Isso se dá devido à burocracia imposta pela lei. 

Apesar de bastante antiga e já com bastante alterações, em razão das necessidades 

das cidades na atualidade, ainda é a lei que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano no Brasil. 

Esta é a lei que aponta pela primeira vez a legitimidade para regularização 

de loteamentos não regularizados indicando as pessoas do Proprietário/Loteador ou 

mesmo o Município. Cada um em uma hipótese específica, distribuindo assim, ainda 
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que ade maneira genérica e sem maiores detalhamentos a responsabilidade da 

Regularização. 

A lei em questão apresenta um instrumento de regularização fundiária em 

seus artigos 25 e 26. Trata-se possibilidade de adjudicação compulsória que fortalece e 

garante exigibilidade dos contratos de compra e venda, cessão ou promessa de 

cessão. Essa lei ainda regulamenta os requisitos mínimos para as diferentes tipologias 

de contratos imobiliários. 

O alto rigor e padrões inacessíveis apresentados de maneira geral pela Lei 

6.766/79 não favoreceu inicialmente o desenvolvimento da regularização fundiária e 

nem do acesso ao direito à moradia e à cidade. Ao contrário, favoreceu à elitização do 

acesso ao solo urbano, dificultando seu acesso especialmente para comunidades 

menos favorecidas da sociedade. 

Ainda longe de solver os problemas, mas, já como início de um esforço neste 

sentido, foi projetada e posteriormente editada a Lei 9.785/99 que acrescentou à lei 

6.766/79 responsabilidades aos Municípios no parcelamento do solo urbano. A lei 

alteradora criou uma infraestrutura mínima, em suma, a referida lei teve a intenção de 

dar soluções mais rápidas à questão urbana através do aperfeiçoamento da legislação 

existente. No entanto, como já verificado em situação explanadas anteriormente, novas 

demandas surgiram na sociedade, que passou a dar mais importância à questão 

urbana. 

Numa tentativa de atualização mais ousada foi formulado o Projeto de Lei – 

PL 20 de 2007. Editado já após a vigência do Estatuto da Cidade (2001), segundo 

CARVALHO (2007), está bem melhor equipado para o enfretamento da questão posta 

por conter um capítulo especifico sobre regularização fundiária. Também se verifica 

neste projeto o reconhecimento da autonomia municipal na gestão do território urbano e 

a integração dos licenciamentos urbanístico e ambiental, o que desburocratiza tais 

processos. O PL também compatibiliza os dispositivos que regulamentam os novos 

parcelamentos e a regularização fundiária com os avanços obtidos com a Constituição 

Federal de 1988 e com o Estatuto das Cidades de 2001. 
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O tratamento da regularização fundiária, nos termos do PL 20 de 2007, 

passa a admitir articulações com iniciativas públicas e privadas, inclusive com outras 

políticas de habitação, saneamento, mobilidade, concentrando esforços e integrando as 

iniciativas de desenvolvimento urbano. Admite flexibilização da norma rígida de acordo 

com a necessidade e disciplina municipal do plano diretor ou outra legislação local. 

Tudo “visando a efetivação do direito social à moradia e do direito a cidades 

sustentáveis”, nos exatos termos do texto da lei. 

Para evitar a exposição de trechos longos da lei, os principais artigos do 

Projeto de Lei em comento encontram-se em anexo, junto aos excertos da legislação 

comentada no presente trabalho. 

O projeto encontra-se sem tramitação na Câmara dos Deputados desde o 

ano 2007, tendo sido rediscutido o assunto no ano 2011, mas sem força suficiente para 

reativar o trâmite. O projeto festejado pelos urbanistas quando da sua concepção já se 

encontra apensado a outros que tratam do mesmo assunto que se encontram na 

mesma espera da apreciação do Poder Legislativo Federal. 

Ou seja, além do número expressivo de leis já existentes, conforme 

destacadas neste trabalho, há registros de projetos de leis, talvez mais volumosos que 

as leis vigentes. Ainda assim, observa-se que a retórica bem elaborada das leis, em sua 

maioria generosas e atraentes, propositivas, algumas até excepcionalmente bem 

preparadas do ponto de vista técnico. A pergunta que se faz neste momento é se esse 

modelo é efetivo? A intenção é boa, mas, a prática funciona? Enquanto os projetos vão 

sendo apensados e encerrados no esquecimento, utiliza-se as leis disponíveis em 

vigor, ainda que insuficientes na tentativa de se alcançar uma cidade acessível, e 

sustentável. A professora e pesquisadora ERMÍNIA MARICATO (2000) destaca em 

diferentes trabalhos, o excesso de marcos legais desproporcional à sua aplicação, em 

uma continua negação do direito à cidade para muitos, situação característica da 

experiência urbana brasileira. 

Neste ponto é oportuno refletir um pouco mais na crítica de MARICATO 

(2000). A autora afirma que a história do planejamento urbano parece estar configurada 



 46 

como um pântano ente a retórica e a prática. Trata-se de uma base imersa em um 

misto de direitos universais e normatividade cidadã compondo o seu discurso e favores, 

discriminação e desigualdade na prática. 

MARICATO (2000) faz uma de suas mais severas críticas à legislação 

existente à época sobre a reforma urbana, ao comentar o que denomina de aparato 

regulatório exagerado vejamos:  

Um abundante aparato regulatório normatiza a produção do espaço urbano no 

Brasil – rigorosas leis de zoneamento, exigente legislação de parcelamento do 

solo, detalhados códigos de edificações são formulados por corporações 

profissionais que desconsideram a condição de ilegalidade em que vive grande 

parte da população urbana brasileira em relação à moradia e à ocupação da 

terra, demonstrando que a exclusão social passa pela lógica da aplicação 

discriminatória da lei. (MARICATO, 2000, p. 147) 

De fato, situando esta crítica no tempo, posicionando-a pouco antes da 

publicação do Estatuto da Cidade, o alerta soa como catastrófico. No entanto, é 

necessário ponderar que se por um lado, a lei é utilizada para o exercício arbitrário do 

poder e para favorecer pequenos interesses corporativos, como denuncia MARICATO 

(2000), por outro lado, sem uma lei definidora e regulamentadora, o Poder Público nada 

pode fazer de maneira substancial, programada e duradoura no tempo. Seria então a lei 

a causa de todo o mal que se abate sobre o urbano? Ou seria a ferramenta 

restauradora da crise urbana? Ambos os extremos parecem não servir para solucionar 

a problemática debatida. 

 

- O Direito à Moradia na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

CF/88 

Na história do desenvolvimento do constitucionalismo brasileiro verifica-se 

pela primeira vez o cuidado pelos direitos sociais na Constituição de 1934. Após mais 

três Constituições Federais, a saber as de 1937, 1946 e 1967, a Constituição Federal 

de 1988, intitulada a “Constituição Cidadã” destacou os direitos sociais em um capítulo 
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próprio. O artigo inaugural (6º) classifica o que vem a ser direito social incluindo em seu 

rol o direito à moradia: 

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

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

O direito à moradia passou a figurar no rol de direitos sociais da Constituição 

Federal a partir da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2002, logo após 

a edição do Estatuto da Cidade, em 2001. Sendo assim, o direito a moradia no Brasil é 

um Direito Social Constitucional. 

É da Constituição Federal que decorrem os princípios das funções sociais da 

cidade e da propriedade, em seu artigo 182, que encabeça o breve espaço aberto na 

Constituição para tratar da Política Urbana, que foi regulamentada, com a edição do 

Estatuto da Cidade, apresentado e contextualizado mais adiante, momento no qual 

aprofundaremos os conceitos das funções sociais que ora introduzimos, vejamos: 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes.  

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor. 

É de se destacar neste ponto que a política urbana não passou a integrar a 

Constituição Federal sem lutas e pressões sociais. BASSUL (2002) destaca que na 

década de 1980, movimentos sociais se articularam e pressionaram com toda sua força 
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na retomada da democracia para que o capítulo da Política Urbana compusesse a nova 

Constituição. Movimentos Sociais como o da Pastoral da Terra da Igreja Católica foram 

responsáveis por uma “frente de luta” pela reforma urbana desde a década de 1970. 

Com o passar do tempo e o desenvolvimento de suas ações acabaram por lograr êxito 

com a aceitação de uma emenda popular com mais de 160.000 assinaturas 

reivindicando a tão esperada reforma urbana. 

Falando sobre as discussões e frutos dos debates ocorridos no Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – FNRU, nas décadas de 1970 e 1980, MARICATO 

(2000) 

“ O FNRU foi um dos responsáveis pela inserção na Constituição de 1988 de 

algumas conquistas relacionadas à ampliação do Direito à Cidade. No entanto, 

ele cometeu o equívoco de centrar o eixo de sua atuação em propostas formais 

legislativas, como se a principal causa da exclusão social urbana decorresse da 

ausência de novas leis ou novos instrumentos urbanísticos para controlar o 

mercado, quando grande parte da população está e continuaria fora do 

mercado ou sem outras alternativas legais e modernas (isto é, sem segurança e 

sem um padrão mínimo de qualidade) ”. (MARICATO, 2000, p. 143) 

De fato, novas leis ou instrumentos não solucionaram até o presente 

momento a crise urbana, no entanto, a edição, vigência e correta aplicação dos novos 

equipamentos legais têm colaborado de maneira efetiva para o avanço da 

implementação da política nacional. A Constituição Federal consagrou em seu texto 

uma política urbana nacional e o Estatuto da Cidade e demais legislações aplicadas 

têm regulamentado tal política, que, apesar de não ser perfeita, tem somado resultados 

positivos, ainda que não sejam os que a sociedade espera afinal. 

Esse é um marco relevante da reforma urbana no aspecto legal, seu 

reconhecimento no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988 também 

determinou a competência legislativa e executiva dos entes federativos no ataque ao 

problema e no desenvolvimento dos assuntos relacionados ao direito social da 

moradia/habitação em seus artigos 21 e 23 

Art. 21. Compete à União: 
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XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos; 

[…] 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

Visando a proteção e legalização da posse a Constituição Federal de 1988 

também apresenta duas espécies de usucapião em seu texto legislativo. Os 

instrumentos encontram encartados nos artigos 183 e 191 respectivamente 

denominadas Usucapião Especial Urbana e Usucapião Especial Rural, cada uma com 

seus requisitos. 

Para além da disposição positivada a CF/88 foi incluída ainda uma limitação 

constitucional ao direito de propriedade no capítulo das garantias individuais e coletivas. 

No artigo 5º, incisos XXII e XXIII, encontramos a denominada função social da 

propriedade, conceito a ser mais aprofundado logo adiante, na seção em que 

contextualizaremos o debate da Regularização Fundiária no Estatuto da Cidade. 

De início já se pode verificar que a função social da propriedade é inserida 

no contexto do direito à propriedade como um limitador que visa garantir o acesso à 

muitos e não apenas a poucos privilegiados por quaisquer motivos que sejam. Para 

SAULE JÚNIOR (1997) a noção de função social da propriedade é uma condição para 

o reconhecimento dos direitos de propriedade na Constituição Federal de 1988. 

A Constituição Federal de 1988 tem o importante papel de firmar de uma vez 

por todas no ordenamento jurídico brasileiro a Política Urbana como tema de relevância 

constitucional. No entanto, as prescrições constitucionais ainda não são suficientes 

para detalhar e delimitar o assunto, o que acontecerá por meio de outras leis federais, a 

exemplo do Estatuto da Cidade, aprofundado em seção particular um pouco mais 

adiante. 
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- Lei 11.124/2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

Outro marco legal de grande importância no desenvolvimento do 

reconhecimento da regularização fundiária como fator de importância destacada na 

política urbana brasileira é a lei que institui o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS. Apesar da brevidade de seus 26 artigos, a lei em comento 

reservou espaço adequado para a regulamentação da regularização fundiária. A lei 

viabilizou a destinação de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – FNHIS, instituído pela própria lei. O objetivo proposto era centralizar e 

gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, 

destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor 

renda. 

O FNHIS é constituído por diversas fontes de receitas, dentre as quais se 

destacam o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, dotações do próprio 

orçamento da União para habitação, recursos de empréstimos, doações de pessoas 

físicas ou jurídicas, receitas de alienações de imóveis da união e ainda outros recursos 

não taxados na lei. Tal iniciativa constitui mais um reforço operacional viabilizador da 

política de regularização fundiária nas diversas cidades brasileiras. 

Os recursos do FNHIS podem ser destinados para a compra, melhoria e 

reforma da casa própria; aquisição de material de construção, recuperação de imóveis 

em áreas encortiçadas, urbanização, equipamentos comunitários e regularização 

fundiária, entre outros. O déficit de habitação no Brasil é de aproximadamente 7 

milhões de moradias. O FNHIS adota critérios e obrigações para a utilização dos 

recursos. Os municípios que pretendem utilizar recursos do Fundo precisam cumprir 

alguns requisitos, um deles é a criação de um Fundo e Conselho com a apresentação 

de um plano de habitação municipal de interesse social.  
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- Lei 12.651/2012 – Proteção à vegetação nativa (Inclui a regularização fundiária 

em sua disciplina 

A Lei nº 12.651/2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera 

diversas lei anteriores para o atendimento de sua finalidade. Em seus primeiros artigos 

declara que para os efeitos da lei, entende-se por interesse social, entre outras coisas, 

a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente 

por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas significa interesse social. 

A regularização fundiária de interesse social, assim denominada pela lei em 

comento, alcança tamanha relevância que constitui uma das 3 hipóteses nas quais a lei 

permite intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente. Isto somente pode ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de baixo 

impacto ambiental ou de interesse social. No conceito de interesse social, segundo a 

própria lei, se engloba a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. 

Esta exceção, no entanto, não deve ser motivo de desequilíbrio do meio 

ambiente. A hipótese não exclui a necessidade da apresentação de um projeto de 

regularização fundiária de interesse social que demonstre de maneira técnica a 

melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das 

medidas propostas. A lei determina ainda um rol mínimo de especificações que devem 

constar do projeto de regularização fundiária: 

I - Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 

II - Especificação dos sistemas de saneamento básico; 

III - Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 

geotécnicos e de inundações; 

IV - Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 

regularização; 

V - Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-

ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não 

ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, 

quando for o caso; 
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VI - Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela 

regularização proposta; e 

VII - Garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. 

Tais prescrições legais nos remetem ao início dos debates conceituais da 

presente pesquisa, momento no qual, com o embasamento dos teóricos ali 

mencionados. Afirmamos naquele momento que tanto a regularização fundiária quanto 

a moradia digna não têm fim em si mesmas, necessitando de um contexto de 

urbanização de seu entorno. Essa urbanização deve favorecer um ambiente propício à 

vida social, à vivência em comunidade, com saúde e qualidade vida que tornem dignas 

a vida do homem, seu habitat e seu habitar. 

Por ocasião da presente lei, a teoria conceitual passa a ser regra 

programática de modus operandi do gestor público. Muito embora ainda não garanta a 

efetivação da norma na vida prática, já vincula a ação governamental e dos demais 

atores sociais no sentido do desenvolvimento da vida urbana e da garantia do direito à 

cidade a todos os seus habitantes. 

Desta forma, vemos que há um conjunto de leis que tratam pontualmente da 

política urbana, do direito à moradia, e da regularização fundiária, sempre buscando o 

objetivo final do alcance do Direito à Cidade. Todas as leis acima expostas devem ser 

aplicadas como um sistema interligado e progressivo. Somente dessa forma fará 

sentido toda essa normatização, que deve ser cotejada com a atuação de todos os 

atores sociais envolvidos na Política Urbana Nacional. 

Passaremos a analisar duas leis em especial, as mais específicas em vigor 

no país, conforme já explicitado anteriormente. 

 

2.2.1 O Estatuto da Cidade e as funções sociais da cidade e da propriedade 

Com o merecido destaque no presente trabalho, foi separado uma seção 

exclusiva para tratar do Estatuto da Cidade por ser o diploma legal regente de toda a 

política urbana no Brasil. Também é de se observar, como já visto em exemplos 
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anteriores, que a lei sempre vai sendo atualizada e muitas vezes alterada por outras 

que cumpram esse papel. O Estatuto da Cidade prefigura no sistema legal da política 

urbana, inclusive da regularização fundiária, como uma grande atualização e reunião de 

todo o pensamento legal já exposto até o presente momento. 

Esta seção foi escolhida também para, no contexto do Estatuto da Cidade 

serem apresentados e contextualizados os conceitos das funções sociais da 

propriedade e da cidade, objetivo a ser alcançado pelo próprio estatuto. Isto quer dizer 

que toda legislação, todo esforço traduzido em ações governamentais, ou não 

governamentais, segundo a norma regulamentadora da política urbana nacional, devem 

convergir para que as funções sociais da cidade e da propriedade tenham seu pleno 

desenvolvimento ordenado. 

Do ponto de vista legal, a função social da propriedade deriva da 

Constituição Federal em seu artigo 5º. Funciona como limitação ao direito da 

propriedade, requisito para que aquele direito seja exercido com liberdade e plenitude. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá à sua função social; 

A moradia, conforme já cita acima foi elevada à condição de direito 

fundamental social. A questão então é: como equilibrar o livre direito à propriedade 

privada e ao mesmo tempo moradia para todos? Inclusive para aqueles que não 

detenham condições econômicas para construir ou fazer crescer a sua propriedade? A 

função social da propriedade deve equilibrar essa equação. 

DUGUIT (1912/2007), jurista francês do século XIX foi pioneiro a refletir 

sobre a propriedade sob uma nova ótica, a ótica social. Ele defendeu a tese de que a 

propriedade não é apenas um direito subjetivo, mas uma função a ser exercida por 
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alguém em uma sociedade, que por sua natureza, deve colaborar para o bem-estar de 

todos. Dessa forma, além das necessidades do proprietário, a propriedade deve 

atender também aos interesses da sociedade. A partir deste ponto de vista, o direito de 

usar o bem surge não pelo fato da propriedade, mas, pelo dever de fazê-lo, e fazê-lo 

bem. 

Após este momento de socialização da propriedade-função, surge também a 

preocupação mais atual com o meio ambiente e a integração da propriedade de 

maneira consciente, sustentável. Completa-se assim a noção coletiva e a 

responsabilidade social global do proprietário, fechando o ciclo da função social da 

propriedade, que agora deve atender aos interesses sociais, inclusive com respeito ao 

meio ambiente equilibrado e saudável para todos. 

Neste ponto é de se trazer à lume a ideia mais completa da regularização 

fundiária, seja ela coletiva, de interesse social, privada ou não, que transcende a 

documentação descontextualizada do direito à cidade. A regularização fundiária visa 

promover a integração da propriedade com o meio ambiente natural e social do seu 

entorno, com a devida e consequente urbanização de toda a área adjacente de maneira 

equilibrada e ecologicamente sustentável. 

Complementando esse entendimento no ordenamento jurídico brasileiro, o 

artigo 1.228 do Código Civil, guarda também no seu parágrafo primeiro espaço para a 

defesa do meio ambiente equilibrado neste mesmo sentido. Determina-se ali que o 

direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico. Também deve ser 

evitada a poluição do ar e das águas dando amplitude global à sua função social. 

Para SAULE JÚNIOR (1999) a propriedade privada é um dos princípios 

gerais da ordem econômica e só atende à sua função social se estiver vinculada e em 

sintonia com a finalidade geral da ordem econômica. Essa finalidade propõe assegurar 

a todos uma existência digna, servida de justiça social, sendo a função social da 

propriedade o princípio regente do regime da propriedade urbana. 
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Quando a propriedade não cumpre sua função social, acha-se sujeita à 

intervenção do Estado para que se faça cumprir tal função através da redistribuição de 

terras, por exemplo, com quem não as possa adquirir com dinheiro ou outros bens. 

Deste modo, a função social da propriedade pode ser pensada também como um 

mecanismo da política urbana nacional que visa reduzir as desigualdades econômicas 

e sociais que tanto segregam a sociedade atual. 

ALFONSIN (2004) apresenta uma visão inovadora do direito de propriedade 

apresentando distinções entre o que chama de capacidade de gozo e capacidade de 

exercício do direito de propriedade. 

O artigo 1.228 do código civil, já referido neste trabalho garante o direito de 

propriedade ao cidadão afirmando que este tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa. Também garante o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha, sendo o direito de propriedade, oponível erga omnes. Essa 

expressão latina significa que o direito de propriedade será exercitado contra todos, 

herança ultrapassada do caráter absoluto e irrestrito do direito de propriedade. 

Na verdade, se a visão sobre o direito de propriedade fosse ajustada tendo 

como foco sua função social, tal direito deveria ser exercido em favor de todos. Uma 

vez que a defesa do direito de propriedade só pode ser feita contra o não-proprietário, o 

excluído do direito da propriedade protegida, assim, deve o proprietário poder gozar de 

seu direito exercendo-o nos limites e em harmonia com os objetivos de sua função 

Em conclusão filosófica de seu pensamento a respeito do direito de 

propriedade enquanto função e ao mesmo tempo um poder-dever ALFONSIN (2004) 

esclarece que não deve haver outra finalidade para a propriedade que não seja o bem 

comum, ou seja, o cumprimento pleno de sua função social: 

“Ora, conforme tem-se tanto insistido aqui, esse ‘direito-poder’ de propriedade 

já nasce com a sua capacidade de gozo vinculada à solidariedade social e 

aquela, conforme esclarece a lição anterior, somente pode exercer aquele 

direito-poder sob o dever-poder de não quere outras finalidades desse direito-

poder que não a do bem coletivo e do respeito às necessidades dos outros 

cidadãos” (ALFONSIN, 2004, p. 58) 
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No mesmo sentido da função social da propriedade, a cidade como todos os 

seus serviços, equipamentos, em todos os seus lugares e a todos os cidadãos, também 

deve cumprir sua função social. Isso que acontece quando há um meio ambiente 

equilibrado e socialmente saudável com condições dignas de vida, alcançando sua 

plenitude quando as desigualdades sociais são reduzidas. A sociedade deve ter aceso 

à moradia, transporte, saúde, lazer, cultura e todo arcabouço de direitos urbanos à 

disposição dos cidadãos. O Poder Público tem a obrigação de atender, defender, 

promover todos os direitos e interesses difusos da sociedade. Se os cidadãos não têm 

acesso a esse conjunto de direitos, serviços e equipamentos então a cidade não está 

cumprindo sua função social, ou a cumpre parcialmente, na proporção em que tais 

interesses e direitos difusos sejam oferecidos. 

É de se observar que o direito à moradia tanto no aspecto da habitação 

quanto no aspecto da possibilidade de um habitar digno é peça fundamental nesse 

quebra-cabeça gigante do direito à cidade. Apesar de já figurar nas constituições 

federais desde a constituição de 1934, a função social da propriedade somente foi 

regulamentada e elevada a ponto central da questão urbana com a vigência do Estatuto 

da Cidade. 

FERNANDES (2007) vê o Estatuto da Cidade como um suporte jurídico 

inequívoco à ação dos governos municipais empenhados no enfrentamento das graves 

questões urbanas, sociais e ambientais. Tais questões tem afetado diretamente a vida 

da enorme parcela de brasileiros que vivem em cidades, motivo da grande relevância 

do Estatuto. 

O reconhecimento do papel fundamental dos municípios e a fixação de sua 

competência para formular, gerir e executar a política urbana no âmbito local, de fato, 

potencializou o desenvolvimento da questão urbana no Brasil. De maneira geral, isto 

passou a ser verificado com a multiplicação dos planos de regularização fundiária em 

diversas cidades brasileiras. 

FERNANDES (2007) aponta ainda quatro dimensões fundamentais do 

Estatuto da Cidade, analisando sua estrutura. A primeira é a consolidação da noção da 
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função social e ambiental da propriedade e da cidade como o marco conceitual jurídico-

político para o Direito Urbanístico. A segunda refere-se à regulamentação e criação de 

novos instrumentos urbanísticos para a construção de uma ordem urbana socialmente 

mais justa e inclusiva pelos municípios. A terceira dimensão é a indicação de processos 

político-jurídicos para a gestão democrática das cidades. A quarta e última é a 

proposição de diversos instrumentos jurídicos para a regularização fundiária dos 

assentamentos informais em áreas urbanas municipais. 

Essas breves reflexões e muito mais que já se tem feito no Brasil tiveram 

grande propulsão a partir da promulgação da Lei nº 10.257 de 2001, denominada 

estatuto da Cidade. É certo que nenhuma lei é capaz de reverter a crise urbana 

instalada no país, mas, o Estatuto da Cidade propõe instrumentos e diretrizes que 

apontam um caminho para enfrentar a crise e reagindo corretamente, superá-la. 

MARICATO (2000), citada acima no presente trabalho, propôs severas 

críticas ao sistema legal da política urbana antes do Estatuto da Cidade. Após a edição 

e publicação da lei em comento, a mesma autora reconheceu o avanço legislativo 

temático, mesmo em meio a complexidades e contradições na sua aplicação, tamanha 

fora a contribuição legal e embasamento oferecido pelo Estatuto para o avanço da 

Política Urbana no geral. Vejamos um excerto de seu comentário ao Estatuto da Cidade 

publicado em 2010: 

A lei é uma conquista social cujo desenrolar se estendeu durante décadas. Sua 

história é, portanto, exemplo de como setores de diversos extratos sociais 

(movimentos populares, entidades profissionais, sindicais e acadêmicas, 

pesquisadores, ONGs, parlamentares e prefeitos progressistas) podem persistir 

muitos anos na defesa de uma ideia e alcançá-la, mesmo num contexto 

adverso. 

ALFONSIN (2007) destaca a potencialização de importantes mudanças 

institucionais nas cidades brasileiras a partir do Estatuto da Cidade, dentre as quais 

sobreleva citar no presente trabalho a mudança relativa à regularização fundiária, que 

segundo à autora passa a ter suas políticas inseridas em uma política urbana 

amplamente comprometida com a subordinação da propriedade ao cumprimento da sua 

função social. 
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Após muito tempo de espera pela regulamentação do da política urbana 

nacional consubstanciada até então nos artigos 182 e 183 da constituição Federal, o 

conceito de regularização fundiária pode então caminhar para um novo rumo. Caminha 

agora para uma uniformidade que redirecione os esforços para uma prática 

fundamentada no ordenamento pleno das funções sociais da propriedade e da cidade. 

Deve superar os conceitos parciais formulados Brasil afora pela falta da orientação 

legal específica que por vezes concentrou o foco da regularização fundiária apenas na 

titulação imóveis, outras vezes apenas no rearranjo urbanístico dos assentamentos, e 

infelizmente, quase sempre sem rumo e fundamentos certos. Neste sentido, é valido 

registrar o conceito atualizado pelo Estatuto da Cidade defendido por ALFONSIN (2007) 

que aborda a Regularização Fundiária como: 

“...um processo conduzido em parceria pelo Poder Público e população 

beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social de uma 

intervenção que, prioritariamente, objetiva legalizar a permanência de 

moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, 

acessoriamente, promove melhorias no ambiente urbano e na qualidade de vida 

do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania pela 

comunidade sujeito do projeto” 

Dessa forma, resta esclarecido que a Regularização Fundiária abrange três 

aspectos básicos que devem ser harmonicamente implementados em toda iniciativa de 

regularização. A questão da legalização da posse envolvendo os aspectos de registro e 

titulação dos imóveis é o primeiro. A melhoria do ambiente urbano é o segundo e o 

terceiro se consubstancia no resgate da dignidade, no acesso à cidade e na 

experimentação de sua função social. Esses três aspectos básicos são capazes de 

resgatar grupos da sociedade antes desprotegidos, marginalizados e segregados pela 

ilegalidade, pela falta de urbanização de seu habitat, que inevitavelmente tornavam 

indigno o seu habitar. 

No que diz respeito à regularização Fundiária, o Estatuto da Cidade a 

destacou, muito embora não a tenha regulamentado tão detalhadamente quanto a Lei 

11.977/2009, vista adiante, mas, consagrou sua prática como diretriz geral da política 

urbana, vejamos: 



 59 

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: 

(...) 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

SALLES (2007) constata que a questão da regularização fundiária e 

urbanização, como já defendido anteriormente a sua conexão vital (regularização e 

urbanização) foram indicadas como prioritárias no Estatuto da Cidade. Tal 

determinação é imperativa para os governos municipais, não mais apenas postulados 

éticos, mas, norma objetiva, positivada. Tecnicamente, a Regularização Fundiária figura 

no Estatuto da Cidade, além de diretriz geral, como instrumento jurídico e político da 

política urbana 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Seção I 

Dos instrumentos em geral 

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

(...) 

V – institutos jurídicos e políticos: 

(...) 

q) regularização fundiária; 

Ainda funciona a Regularização Fundiária como motivo, fundamento, 

hipótese de aplicação do direito de preempção, através do qual o Município tem direito 

de preferência na aquisição de determinado terreno em razão de eventual finalidade de 

Regularização Fundiária projetada para a área em questão 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público 

necessitar de áreas para: 

I – regularização fundiária; 
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A regularização fundiária também enseja o exercício do instituto da 

transferência do direito de construir destacando a relevância do assunto em questão em 

razão do seu alto potencial de reestabelecer o acesso e direito à cidade ordenando as 

funções sociais da cidade e da propriedade. 

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário 

de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, 

mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em 

legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado 

necessário para fins de: 

(...) 

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

E finalizando a ocorrência do tema da regularização fundiária no Estatuto da 

Cidade, é ainda valioso acrescentar que a Lei nº. 12.608 de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC acrescentou aos itens obrigatórios que 

devem constar dos Planos Diretores dos municípios em determinadas situações, a 

regularização fundiária: 

Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios 

incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: 

V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos 

irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e 

demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para 

habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de 

interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso 

habitacional for permitido. 

Outro importante instrumento de regularização fundiária acrescido pelo 

Estatuto da Cidade foi a Usucapião Especial Coletiva, encartada no artigo 10 da Lei 

10.257/01. Esta hipótese prevê um ganho relevante na burocracia e no procedimento, 

que ao invés de processar inúmeras ações individuais de usucapião especial urbano, 

será realizado de maneira centralizada. 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros 

quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
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cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar 

os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem 

usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários 

de outro imóvel urbano ou rural. 

A lei determina ainda que a sentença do juiz no caso da usucapião especial 

coletiva servirá de título para registro no cartório, e que cada indivíduo terá direito à 

uma fração ideal do terreno como um todo. Ficou ainda resguardada a possibilidade de 

acordo diferenciado, que leve em consideração o tamanho da área ocupada por cada 

indivíduo particularmente. Isto será feito de acordo com a complexidade da ocupação e 

disponibilidade e viabilidade de negociação neste sentido. Desta forma revela-se 

evidente a importância alcançada pelo tema da regularização fundiária no contexto do 

Estatuto da Cidade, marco referencial da política urbana brasileira. 

 

2.2.3 Lei 11.977/2009 – Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas 

CARVALHO (2007)10, registrou que nos anos de 2004 a 2006, foram 

destinados R$ 30 milhões do Orçamento Geral da União para Municípios, Estados, 

Defensorias Públicas e entidades da sociedade civil desenvolveram ações de 

regularização fundiária em 592 assentamentos (100 Municípios em 23 Estados). O 

acesso a esses recursos se deu por meio de processo de consulta pública, em que a 

seleção dos proponentes beneficiados ocorreu a partir de critérios pré-fixados. Os 

critérios levaram em conta a magnitude do problema, o número de famílias 

beneficiadas, o processo de gestão democrática implementado no Município, a 

capacidade do proponente em levar adiante o processo de regularização e o nível de 

urbanização do assentamento a ser beneficiado. 

FERNANDES (2007) alertou que os tantos erros e a má compreensão da 

questão urbana pelos gestores também motivaram a criação de uma lei com diretrizes 

específicas que orientassem bem a questão da regularização fundiária, a fim de que 

                                                           
10 Diretor de Assuntos Fundiários Urbanos da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, do Ministério 

das Cidades na época da citação. 
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essa má compreensão não pusesse mais por terra todo esforço e investimento aplicado 

à causa da Regularização Fundiária. A promulgação da Lei nº 11.977/2009, 

proporcionou um marco importante para o avanço da regularização fundiária urbana no 

Brasil. 

Pela primeira vez no Brasil, a regularização fundiária foi devidamente 

regulamentada e definida numa lei federal, que estabelece procedimentos, 

competências, instrumentos para a sua efetivação. A lei ainda confere mais autonomia 

às prefeituras municipais para que enfrentem com mais vigor e efetividade a questão da 

regularização fundiária. A aprovação da lei da regularização fundiária, além de corrigir e 

uniformizar os procedimentos dos municípios e dos demais atores envolvidos com o 

desafio da regularização fundiária também consolida as conquistas alcançadas nas 

últimas décadas. Por fim, cria um ambiente propício para uma agenda nacional para a 

regularização fundiária plena dos assentamentos informais, que ocorrem na grande 

maioria das cidades brasileiras 

Muitas e importantes foram as inovações introduzidas pela Lei Federal nº 

11.977/2009. São exemplos das inovações trazidas pela lei: a fixação de competências 

e responsabilidades dos atores envolvidos nos processos de regularização, em especial 

aos municípios; a classificação em separado regularização fundiária de interesse social 

e interesse específico; a exigência de um projeto de regularização fundiária capaz de 

orientar todo o processo sem deixa-lo a mercê do governo e dos gestores que estejam 

no exercício do poder; a harmonização na busca da efetividade do direito à moradia 

com um meio ambiente saudável e equilibrado; e a regulamentação e criação de novos 

instrumentos que garantam maior efetividade aos processos de regularização fundiária, 

em especial os de interesse social. 

A lei em destaque foi estruturada com 4 capítulos sendo o primeiro relativo 

ao Programa Minha Casa Minha Vida e sua regulamentação, o segundo referente ao 

registro eletrônicos das custas e emolumentos (taxas cartorárias), o terceiro sobre a 

regularização fundiária e um quarto e último com disposições finais e gerais. 
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O capítulo da regularização fundiária, por sua vez foi dividido em 5 seções. A 

primeira apresenta as disposições preliminares, a última as disposições gerias. A quarta 

regulamenta a necessidade de registro da regularização e as duas seções centrais 

trataram de dividir o tema da regularização fundiária em dois grandes grupos, ou duas 

espécies macro, quais sejam a regularização fundiária de interesse social e a de 

interesse específico. Com essa estratégia se buscou especializar o atendimento à cada 

realidade fática, visando em larga escala à integração social, à salubridade e à 

qualidade de vida da população favorecendo o atendimento das necessidades de 

acordo com as demandas apresentadas pela realidade. 

A lei tratou de conceituar a regularização fundiária no seu artigo 46, como já 

apresentado neste trabalho inicialmente e foi além da conceituação, tratou de 

apresentar e definir princípios da regularização fundiária no artigo 48. São princípios da 

regularização fundiária definidos em lei: a ampliação do acesso a terra urbana; a 

articulação com políticas setoriais; a participação dos interessados em todas as etapas 

do processo; o estímulo à resolução extrajudicial e a preferência de titulação para a 

mulher. 

É de se observar ainda a integração da Lei da regularização Fundiária com o 

Estatuto da Cidade. Essa integração revela evolução do pensamento legislativo com 

vistas ao desenvolvimento pleno e harmônico da política urbana nacional, 

especialmente no que diz respeito à política nacional de regularização fundiária. A 

amplitude do problema a ser enfrentado demanda uma gama de atores sociais 

comprometidos com o desenvolvimento da política. Esta realidade também foi 

percebida na lei em comento. A regularização fundiária poderá ser promovida pela 

União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e também pelos próprios 

beneficiários, individual ou coletivamente, por cooperativas habitacionais, associações 

de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público ou outras associações civis ligadas ao assunto da regularização 

fundiária. Pode-se dizer que se trata de uma força tarefa com muitos atores 

empenhados em um fim comum. 
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O projeto que a lei exige para a implementação de regularização fundiária 

deve conter no mínimo as áreas ou lotes a serem regularizados. Se houver 

necessidade, as edificações que serão relocadas; as vias de circulação existentes ou 

projetadas; as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, 

social e ambiental; as condições para promover a segurança da população em 

situações de risco. Também devem constar as medidas previstas para adequação da 

infraestrutura básica da área a ser regularizada, abrangendo assim as diversas 

dimensões envolvidas num processo de regularização fundiária plena. Na sequência de 

sua apresentação, a lei trata de definir as espécies de regularização fundiária 

apresentadas na lei da regularização fundiária conforme o seguinte: 

a) regularização fundiária de interesse social, definida pela própria lei 

como regularização fundiária de assentamentos irregulares ocupados, 

predominantemente, por população de baixa renda de acordo com os critérios legais, 

nos casos: a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo 

menos, 5 (cinco) anos; b) de imóveis situados em ZEIS; ou c) de áreas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para implantação 

de projetos de regularização fundiária de interesse social; e 

b) regularização fundiária de interesse específico, definida pela lei, por 

exclusão ao conceito de interesse social, ou seja, toda regularização que não se 

encaixe nos preceitos conceituais da regularização de interesse social será de interesse 

específico. 

Sem classificar como regularização fundiária de interesse social ou 

específico, na seção das disposições gerais, o artigo 71 da Lei n. 11.977/2009, prevê 

uma outra espécie de regularização fundiária, especial, sendo destinada à 

regularização de antigos loteamentos surgidos na vigência da legislação anterior à atual 

Lei de Parcelamento do Solo, a Lei n. 6.766/1979. Fica ali instituído que as glebas 

parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que não 

possuírem registro poderão ter sua situação jurídica regularizada, com o registro do 

parcelamento, desde que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade. 
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Na análise contextualizada da Lei 11.977 de 2009 é importante ainda 

observar que apesar de recente e específica já sofreu alteração pela Lei 12.424 de 16 

de junho de 2011, sem graves alterações, mas, em mais uma demonstração de que a 

dinâmica da vida é infinitamente mais intensa que o direito e a lei possam acompanhar, 

motivo pelo qual se faz necessária constante atualização. 

Finalmente, após análise de todo esse conjunto legislativo relativo à 

regularização fundiária, à legalização da moradia, seja por iniciativa pública ou privada, 

particular ou coletiva, cumpre destacar resumidamente os instrumentos que a lei 

confere ao cidadão brasileiro para alcançar este direito fundamental. 

Quadro 05 – Instrumentos de regularização fundiária/moradia 

Instrumento Referência Aplicação 

Aforamento Decreto 9.760/46 (Art. 18-A) 

Lei 9.636/98 

Terras da União – Requerimento ou 

iniciativa da SPU 

Concessão de Direito 

Real de Uso – CDRU 

Decreto 271/67 (Art. 7º) Contrato oneroso ou gratuito para 

urbanização, industrialização, edificação, 

cultivo da terra, ou outro interesse social 

Adjudicação 

Compulsória 

Lei 6.766/79 (Art. 25 e 26) 

CC/02 (Art. 1.417 e 1.418) 

Transferência de titularidade contratada, 

mas, não concluída. 

Concessão de Uso 

Especial para Fins de 

Moradia – CUEM 

MP 2.220/01 (Arts. 1º ao 5º) Para quem até 30/06/01 teve: 

Posse por 5 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

Imóvel público de até 250m2; 

Imóvel em área urbana; 

Uso para moradia da família. 

Compra e Venda Código Civil (Art. 538 e ss.) Contrato entre partes para transferência 

de titularidade 

(Áreas públicas ou privadas) 

Doação Código Civil (Art. 481 e ss.) Contrato entre partes para transferência 

de titularidade 

(Áreas públicas ou privadas)  

Direito de Superfície Código Civil (Art. 1.369.) 

Estatuto da Cidade (arts. 

21a24) 

Cessão gratuita ou onerosa de terreno 

para construir ou plantar, por tempo 

determinado. 
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Usucapião Especial 

Coletivo 

Estatuto da Cidade (art. 10) Área urbana mais de 250m2; 

População de baixa renda; 

Ocupação por 5 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

Não identificação de limitação das 

ocupações individuais 

Usucapião Especial 

Urbano 

Constituição Federal (Art. 

183) 

Estatuto d Cidade (Art. 9º) 

Código Civil (Art. 1.240) 

Para quem possuir: 

Por 5 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

Imóvel urbano de até 250m2; 

Para moradia da família; 

não for proprietário de imóvel. 

Usucapião Especial 

Rural 

Constituição Federal (Art. 

191) 

Estatuto da Cidade (Art. 9º) 

Código Civil (Art. 1.239) 

Para quem possuir: 

Por 5 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

Imóvel rural de até 50ha; 

Fizer a terra produtiva 

Para moradia da família; 

Não for proprietário de imóvel. 

Usucapião 

Extraordinária 

Código Civil (Art. 1.238) Para quem possuir: 

Por 15 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

10 nos se usar para moradia. 

Usucapião Ordinária Código Civil (Art. 1.242) Para quem possuir: 

Por 10 anos; 

Sem interrupção/oposição; 

5 anos se pagou pela posse (justo título) 

e estabeleceu moradia ou investimento 

de interesse social ou econômico. 

Usucapião Familiar Código Civil (Art. 1.240 – A) Para quem possuir: 

Por 2 anos, cuja propriedade era dividida 

com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 

abandonou o lar; 

Sem interrupção/oposição; 

Imóvel urbano de até 250m2; 

Para moradia da família; 

Não for proprietário de imóvel. 
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Usucapião 

Extrajudicial 

Lei 11.977/09 (Art. 60) Para detentor de título de legitimação de 

posse por mais de 5 anos, oriundo de 

demarcação urbanística. 

Requerimento no Cartório de Registro 

com apresentação de declarações e 

certidões. 

Fonte: autoria própria 

Concluindo a análise geral do sistema de leis nacionais a respeito do direito 

à moradia e da regularização fundiária podemos observar um movimento gradativo e 

constante de aprimoramento da técnica no sentido da efetivação global do direito à 

cidade. Assim como observado na análise dos documentos legais internacionais de 

proteção à moradia e regularização fundiária, na legislação nacional podemos perceber 

que o desenvolvimento legislativo do tema parte do geral para o específico. 

A demanda social é que pressiona o Poder Público a oferecer mecanismos 

técnicos suficientes para o enfrentamento da crise urbana que se abateu sobre as 

cidades brasileiras, especialmente sobre os grandes centros urbanos. Essa dinâmica 

pode ser percebida pelo crescente movimento social urbano que se contorce em todas 

as áreas da vida urbana e não ocorre de maneira diferente com a área da habitação. 

Desabrigados, mal instalados, encortiçados e favelados cobertos por 

barracos em solo alheio e de ninguém clamam por uma solução para seu drama 

interminável. É bem verdade que a lei não pode resolver tais questões, mas, também é 

verdade que sem ela a iniciativa pública não sairia do mundo das ideias uma vez que 

no direito administrativo o gestor público somente pode fazer o que a lei lhe autorizar. 

Assim, a lei autoriza, legitima e ao mesmo tempo limita a atuação do gestor público, 

motivo pelo qual não bastam boas ideias para implementar a política urbana nacional 

como planejada, é necessário encontrar um caminho legal para agir. 

Desta forma, a legislação tem papel fundamental na missão de ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, o que pode ser 

feito em grande parte através da regularização fundiária, objeto central do presente 

trabalho. 



 68 

Por fim, podemos observar que a legislação brasileira caminha para o 

desenvolvimento técnico, para a viabilização do aperfeiçoamento das políticas a serem 

implementadas pelos gestores públicos. Porém, essa trama deve ser desenvolvida 

especialmente no âmbito local dos municípios e essa realidade revela-se altamente 

desafiadora em razão das peculiaridades de cada lugar. Em última análise, essas 

singularidades sugerem a criação de uma legislação local, de acordo com a realidade e 

necessidade de atuação de cada município. Essa seria a situação ideal que fecharia o 

ciclo legal para o enfrentamento da questão da regularização fundiária e também de 

outros temas da política urbana nacional. 
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3. DIALOGANDO ENTRE CONCEITOS E FRAGMENTOS DE AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS 

 

Em que pese não seja objeto do presente trabalho detalhar o processo de 

aplicação do conceito na realidade da regularização fundiária da cidade de Natal, é 

importante registar algumas ocorrências empíricas, que favoreceram e estabeleceram o 

diálogo e as reflexões feitas, conforme já explicitado anteriormente. 

No presente capítulo, abordaremos então algumas práticas governamentais 

relacionadas à regularização fundiária em Natal apenas a título exemplificativo, 

pretendendo experimentar os conceitos abordados na realidade. 

O município de Natal conta com uma Secretaria especializada no assunto da 

Regularização Fundiária, a saber a Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes – SEHARPE. No entanto, os registros mais antigos da 

legalização fundiária do Município de Natal, encontram-se na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, da qual surgiu a SEHARPE, no ano de 2007, 

para tratar com especificidade da Regularização Fundiária no Município de Natal. 

Inicialmente, é importante ressaltar que não há registro integral dos projetos 

e iniciativas municipais relativos à legalização fundiária. Pouca importância foi dada ao 

assunto em épocas passadas, resquícios do sistema de propriedade excludente e 

restritivo, absoluto, que já não sobrevive nos conceitos mais atuais. Há, porém, certa 

quantidade de livros com registros, por exemplo, das Cartas de Aforamento concedidas 

pelo município, organizados por áreas que correspondem aos atuais bairros da cidade. 

É de se registrar que a memória mais antiga do desenvolvimento da política 

urbana de Natal, em especial a de regularização fundiária é restrita a estes livros e 

encontra-se em parte, na memória de alguns funcionários que participaram de projetos 

de regularização da década de 80 em diante. 

Fig. 1 – Arquivo histórico da Regularização Fundiária de Natal - SEMURB 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Nesses livros, encontram-se, além das cartas, alguns croquis e a indicação 

legal de decretos e outros diplomas legislativos que legitimaram as concessões, 

agrupamentos e desmembramentos de parcelas do solo Natalense. 

Os livros são organizados conforme as seguintes divisões: Ribeira; Cidade 

Nova; Cidade Alta e Subúrbio. Dentro dessas áreas, por sua vez, encontram-se ainda 

subdivisões. 

A Ribeira, com 20 livros de registros, subdivide-se em: Ribeira; Praia do 

Meio; Santos Reis; Areia Preta; Rocas e Mãe Luíza. 

A Cidade Nova, com 56 livros de registros, subdivide-se em: Rocas; Tirol; 

Mãe Luíza, Petrópolis, Santos Reis, Praia do Meio, Lagoa Seca. 

A Cidade Alta, com 86 livros de registros, subdivide-se em: Alecrim; Barro 

Vermelho e Cidade Alta. 

O Subúrbio, que corresponde ao maior setor geográfico do arquivo, conta 

com 125 livros de registros e subdivide-se em: Bairro Nordeste; Dix-Sept Rosado, 
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Nossa Senhora de Nazaré; Lagoa Nova, Nova Descoberta; Lagoa Seca; Quintas e Bom 

Pastor. 

Há de observar ainda que todas as áreas nas quais se organizam os 

registros de aforamentos e de legalização fundiária na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo de Natal – SEMURB correspondem aos bairros do Município de 

Natal/RN. No entanto, em virtude do período histórico em que as cartas da área 

denominada Subúrbio, no livro 1, foram escritas, no início do século passado, tal livro 

contém alguns registros que não possuem os nomes dos atuais bairros de Natal. Isso 

acontece em virtude de alguns bairros ainda não existirem nesse período, sendo 

designadas apenas os limites de áreas pela indicação dos proprietários ou de pontos 

geográficos como uma lagoa ou fim de alguma estrada. 

A título de exemplo sobre como era realizada a gestão da regularização 

fundiária em Natal desde seus primeiros registros, escolhemos o setor do subúrbio, por 

corresponder ao maior volume representativo (com 125 livros) da geografia da cidade 

de Natal para analisar brevemente. 

Registra-se ainda que a maioria dos registros contidos nesse livro data das 

duas primeiras décadas do século XX, motivo pelo qual, inclusive, há uma advertência 

nos murais do arquivo de que ao manusear tais documentos, tenha-se máximo grau de 

cuidado. 

Neste livro encontram-se, inclusive, alguns aforamentos emblemáticos de 

ilustres cidadãos Natalenses como os aforamentos de nº 1 e 2 registrados ao Dr. 

Romualdo Lopes Galvão (Fig. 2), datado de 24 de dezembro de 1903 e ao Dr. Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, datado de 29 de janeiro de 1904 (Fig. 3), além de 

outros como o aforamento nº 120, ao Sr. Alberto Maranhão (Fig. 4) datado de 23 de 

fevereiro de 1912. 

Fig. 2 – Aforamento Nº 01 - Dr. Romualdo Lopes Galvão 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Fig. 3 – Aforamento Nº 02 - Dr. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Fig. 4 – Aforamento Nº 120 - Dr. Alberto Maranhão 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Esses aforamentos traduzem bem a ideia do antigo sistema de Sesmarias da 

Coroa Portuguesa, revelando-se verdadeiros resquícios do colonizador na sua forma de 

distribuir a terra apenas para os próximos à realeza, políticos, fazendeiros ricos, 

coronéis, nobres fidalgos, que no futuro haveriam de ter suas grandes propriedades 

loteadas para moradia do povo, raras vezes com alguma legalização, e na maioria 

delas, sem qualquer viés de legalidade nem formalidade. 

Nos registros do livro 1 ainda não constam os croquis das áreas legalizadas 

por meio da concessão de Cartas de Aforamento, mas, apenas registros indicativos de 

medições de áreas tomando por base os limites de cada lado do terreno. Em alguns 

casos, há anotações de pagamentos dos foros anuais, como verificamos no caso da 

segunda carta de aforamento, citada acima (Fig. 3), da qual consta um breve histórico 

do adimplemento dos foros (Fig. 5) 

Fig. 5 – Pagamento de foros - Aforamento Nº 02 - Dr. Pedro Velho 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Este modo de legalização fundiária, baseado exclusivamente na 

discricionariedade do gestor municipal, permaneceu fiel ao padrão apresentado acima 

até meados da década de 1960. A partir de então, se acrescenta aos registros dos 

aforamentos os primeiros croquis, denotando um ensaio de acompanhamento técnico 

nos aforamentos municipais, ainda rudimentares, como o identificado no registro de 

aforamento de nº 10.949 do Município de Natal, ao Sr. Manoel Procópio de Moura (Fig. 

6 e 7). 

Fig. 6 – Aforamento Nº 10.949 - Sr. Manoel Procópio de Moura 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 
Fig. 7 – Croqui do aforamento Nº 10.949 - Sr. Manoel Procópio de Moura 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 
À esta época, na década de 70, precisamente no ano de 1974, surge pela 

primeira vez nos registros uma transferência de titularidade de aforamento com registro 

em cartório. Já se fazia também comum a prática da transferência da titularidade do 

aforamento com o devido registro (Fig. 8) e também começam a surgir nos registros de 

aforamentos as primeiras informações sobre a aprovação prévia de loteamentos, 

demonstrando os primeiros passos do desenvolvimento da regulamentação da 

regularização fundiária. 

Após o advento da Lei nº 6.015/1973, conhecida como Lei dos Registros 

Públicos, começam a surgir nos registros de aforamentos as primeiras transferências 
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com indicações de livro, folha, número de ordem e cartório em que se acha lavrado o 

registro (Fig. 8). 

Fig. 8 – SEMURB - Carta com transferência em cartório - 1974 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

Somente a partir da década de 1980, pós advento da Lei de Parcelamento 

do Solo e nº 6.766/79, é que surge o primeiro registro de aforamento com indicação de 

sua origem por força de lei, a saber, a Lei 2.917 de 07 de junho de 1982 (Fig. 9). É clara 

a adequação e o desenvolvimento da política urbana de regularização fundiária ao 

sistema e às exigências legais vigentes a cada período pesquisado. Tais constatações 

começam então a questionar o pressuposto inicial da pesquisa realizada para apontar o 

a influência da legislação sobre a dinâmica da regularização fundiária com força 

vinculante. No entanto, ainda não resta claro o alcance da legislação fundiária sobre a 
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totalidade da realidade atual do município de Natal, o que se poderá vislumbrar mais 

adiante. 

Fig. 9 – SEMURB - Carta com indicação de Lei 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015, Alysson Galvão Vasconcelos Fonsêca 

 

Construindo um retrato da cidade de Natal no início do século XXI, Marise 

Costa de Souza Duarte (2011) registrou também traços da sua realidade fundiária. É 

dada ênfase no direito à moradia em pertinente percepção que complementa a 

reconstrução histórica aqui desenvolvida. Aponta-se também um momento em que a 

atenção para a questão da moradia não estava tão focada nos problemas a serem 

resolvidos como deveria estar: 

“Afastadas dessa dinâmica, as parcelas pobres da população não encontram 

espaços na cidade, especialmente aqueles que deveriam ser destinados ao 
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atendimento de sua necessidade (básica) de morar dignamente e de forma 

adequada. Como já vimos, a introdução de novos instrumentos no Plano diretor 

de 1994, voltados à efetivação do direito à moradia, especialmente sob o manto 

dos princípios da função social da cidade e da propriedade – com amplo 

suporte nas normas contidas na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica 

do Município – não foi acompanhada das medidas necessárias à sua 

implementação. Salvo uma exceção (mãe Luíza), as AEIS criadas a partir de 

1994 tiveram resultado bastante limitado e restrito, apenas para viabilizar 

programas habitacionais e institucionais desarticulados de uma aplicação 

sistêmica e coordenada da política habitacional e de medidas voltadas à 

melhoria da qualidade de vida da população assistida”. (DUARTE, 2011, p. 359) 

Essa realidade registrada acima nos remete aos esforços municipais sem 

amparo legal específico, na tentativa desordenada e fragilizada de uma regularização 

fundiária segundo seus próprios conceitos e parâmetros regulamentadores. Ações 

assim, por muito tempo colaboraram apenas para ensaios, às vezes dispendiosos, de 

iniciativas de regularização fundiária sem sucesso, como alertara previamente Edésio 

Fernandes (2007) que ocorreria pela ignorância do gestor municipal de como se forma 

a informalidade urbana. 

Caso semelhante aconteceu no ano de 2007 com o Projeto Piloto de 

Regularização Fundiária do bairro de Nova Descoberta – PPRF, ocasião em que a área 

a ser regularizada foi declarada como Área Especial de Interesse Social – AEIS. O atual 

bairro havia sido informalmente loteado pelo antigo proprietário principalmente na 

década de 60, quando uma grande demanda por esse lugar chegou até à região em 

razão de uma grande seca no interior do Estado do Rio Grande do Norte. 

O projeto contemplava 300 famílias que seriam beneficiadas com o 

instrumento jurídico da usucapião especial urbana. A escolha foi feita tendo em vista 

que a maioria dos lotes do bairro tem extensão aproximada de 200m2 e a infraestrutura 

do bairro já era minimamente suficiente segundo a visão do gestor municipal 

responsável pelo programa à época. 

Ante a ausência de verbas para a realização do projeto foram feitas diversas 

parcerias com universidades, defensorias, órgãos de assistência judiciária e até mesmo 
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com o Tribunal de Justiça do Estado. No entanto, os magistrados que receberam as 

ações aos montes sem terem sido envolvidos no processo anteriormente, desde sua 

concepção, não reconheceram a hipótese como usucapião especial urbano e nem o 

contexto do projeto de regularização fundiária. 

O resultado de todo o esforço envidado foi a paralização das mais de 300 

ações de usucapião que foram ajuizadas. Acontece que umas raras chegaram com 

sucesso ao seu final pelo empenho exclusivo dos beneficiários do programa, outras 

tantas foram extintas com o passar do tempo, e o projeto foi abandonado por todos 

ficando disperso no tempo, sem conclusão. 

Até a atualidade (2016) ainda restam algumas ações judiciais desse projeto a 

serem extintas, umas pelo falecimento dos beneficiários e outras pelo abandono de 

causa, como na maioria dos casos. Neste ponto traz-se à tona a colaboração de 

LEFEBVRE (1991) ao refletir sobre as continuidades e descontinuidades que 

atrapalham o progresso do direito à cidade. A descontinuidade da política urbana 

adequada além de não colaborar para o avanço, implica em retrocesso. 

Projetos aparentemente não articulados ou fundamentados em interesses 

privados foram verificados Brasil afora causando dispêndio de tempo, recursos e 

esforços. Poderiam ser extremamente úteis se tivessem sido fundamentados em uma 

norma devidamente regulamentada, com diretrizes e fixação de responsabilidades e 

competências claramente definidas. Essa parece ser a intenção da nova 

regulamentação da regularização fundiária pela legislação atual. Aparentemente 

objetivada após reflexões como esta. 

Nos dias atuais, com o início do amadurecimento do Estatuto da Cidade 

como norma orientadora da Política Urbana e com a regulamentação mais completa da 

Lei 11.977/2009, que trata especificamente da política de regularização fundiária, 

observam-se tentativas de iniciativas mais coordenadas e o problema da regularização 

fundiária parece estar sendo melhor enfrentado. Como exemplo da perspectiva 

apontada, podemos destacar os projetos de regularização fundiária que acontecem em 

Natal na atualidade. Nos termos da lei, há muito maior apoio técnico, fundamento 
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normativo e programático, verba específica e metodologias evidentemente mais 

elaboradas que nos exemplos anteriores. 

Para verificar tal situação basta uma breve apresentação, por exemplo, do 

termo de referência do projeto de regularização fundiária de parte do bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, Região Norte do município de Natal. O projeto conta com 

objetivos, objeto, metodologia detalhadas e fundamentadas, descrição pormenorizada 

da qualificação técnica exigida para participação na licitação para contratação de 

empresa especializada em regularização fundiária. Prevê ainda cronograma de 

atividades, todas definidas como produtos de um projeto a ser entregue à sociedade, 

em resposta ao seu direito à cidade, tudo nos termos do artigo 51 da Lei 11.977/2009, 

que define as exigências mínimas para um projeto de regularização fundiária. 

Segundo seus próprios termos e linguagem técnica, o projeto conta com 5 

Etapas, as quais geram no máximo 11 Produtos. A primeira etapa, denominada 

Diagnóstico e Ações Sociais, compreende ações de sensibilização, mobilização, 

informação, capacitação e envolvimento da população da área do projeto. A ideia é 

promover a participação popular no processo de regularização fundiária, haja vista que 

o trabalho social perpassa todo o processo de Regularização Fundiária. Neste 

momento acontecem inclusive assembleias gerais com os moradores. 

A segunda Etapa, Avaliação Fundiária da Área, tem a finalidade de identificar 

a área de atuação, com seus limites e confrontações. Visa também dar base 

cartográfica para elaboração da proposta do Projeto de Regularização Fundiária a ser 

discutido com a população. Finalmente se compõe o Diagnóstico Urbanístico para 

formação da AEIS ou outros instrumentos e ainda a elaboração da proposta de Projeto 

de Regularização a ser discutida com a população. 

A terceira etapa denominada Levantamento Cadastral é composta de dois 

produtos o Cadastro Físico e o Cadastro Social. Em ambos os cadastros são colhidos e 

elaborados os documentos necessários para os processos jurídico-administrativos 

individuais dos títulos de propriedade. O cadastro também serve de apoio e fechamento 

da Regularização da Base Imobiliária, na maioria dos casos, uma vez que a 



 81 

caracterização dos lotes no local constitui o levantamento mais atualizado da base 

imobiliária. 

Na quarta etapa classificada como Definições e Encaminhamentos da 

Regularização Fundiária têm-se o produto denominado Projeto de Regularização 

Fundiária. O projeto é elaborado nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 2009, uma 

vez que o material levantado, até o momento, permite defini-lo determinando o que será 

necessário jurídica e administrativamente para o seu desenvolvimento.  

Por último, tem-se a quinta etapa, reconhecida como Regularização 

Registrária, a qual está dividida em três produtos: Regularização e Parcelamento, 

Regularização das Posses e Regularização Administrativa. A Regularização e 

Parcelamento consistem no reconhecimento de que a ocupação da poligonal (área 

objeto do projeto) atende às condições mínimas para ser formalizado com o 

encaminhamento do Auto de Regularização ao Registro de Imóveis. A Regularização 

das Posses (titulação) refere-se ao registro dos títulos aquisitivos dos moradores no 

respectivo Cartório de Ofício de Registro Imobiliário. Por fim, a Regularização 

Administrativa corresponde à inscrição no cadastro fiscal imobiliário para cobrança do 

imposto territorial e predial urbano. Ou seja, pode-se admitir que há uma construção 

processual e planejada da regularização e sua formalização. 

Para melhor compreensão da metodologia e cronograma de cumprimento 

das etapas e de cada produto que compõem as etapas, o projeto apresenta ainda um 

fluxograma que resume e facilita o acompanhamento e compreensão do projeto. 
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Tabela 1 – Fluxograma demonstrativo das etapas e Produtos da Regularização Fundiária. 

 

Fonte: SEHARPE/DEREF, 2014. 

Completamente divergente dos primeiros registros de regularização fundiária 

no Município de Natal, a proposta atual, fundamentada nas novas legislações revela 

grande desenvolvimento no sentido da ordenação das funções sociais da cidade e da 

propriedade. No entanto, muito embora se perceba o zelo no cumprimento da norma 

regulamentadora e o notável avanço no enfrentamento da questão da regularização 

fundiária a situação ainda é de escassez de direitos e acesso parcial aos benefícios da 

cidade. 
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A situação descrita no parágrafo anterior é apontada no relatório da situação 

jurídico-fundiária do município de Natal produzido pela Departamento de Regularização 

Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos 

Estruturantes do município de Natal em 2015. Tal relatório revela que apenas 37,31% 

da área do município de Natal têm informações registradas na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo. Por consequência lógica, 62,69% do seu território não 

dispõe de qualquer informação oficial nos registros urbanísticos da cidade. 

De acordo com o mesmo relatório, o município de Natal conta oficialmente 

com 104 conjuntos habitacionais, dos quais, 70 (67,31%) são registrados, e 24 

conjuntos (23,08%), não são sequer registrados. 

Quanto aos loteamentos, correspondem à maior parte das informações 

registradas na SEMURB, sendo contabilizados oficialmente 306 loteamentos com 

informações disponíveis. Destes, 244 (79,74%) estão em situação regular, outros 10 

loteamentos (3,27%), tiveram processo iniciado na SEMURB porém não tiveram 

prosseguimento no registro. Há 47 loteamentos clandestinos (15,36% de todos os 

loteamentos). Esses dados podem ser observados de maneira gráfica no mapa da 

situação jurídico-fundiária do município de Natal elaborado pela DEREF/SEHARPE no 

ano de 2015. 

Mapa 1: Situação Jurídico-fundiária do Município de Natal/RN. 
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Fonte: DEREF/SEHARPE, 2015. 
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Dessa forma, vê-se que, de fato, o desenvolvimento da legislação a respeito 

da regularização fundiária poderá favorecer o enfrentamento do problema, não 

necessariamente a sua completa resolução. No entanto, considerando-se apenas o 

âmbito da legislação e sua aplicação, ainda há muito a ser feito, especialmente em 

razão de décadas, e por que não dizer séculos de má gestão do solo e apropriação 

restritiva, seu acesso e distribuição redundando em uma situação de exclusão e 

segregação, e a política urbana não tem sido capaz de reverter tal situação, chegando 

mesmo a ratificá-la. 

Segundo MARICATO (2000), a legislação por si só, e apenas por existir não 

garante muito, haja vista escolhas políticas e apropriação da cidade pelo capital 

imobiliário. Portanto, é necessário um esforço conjunto de todos os atores sociais 

interessados na questão urbana para que as leis sejam já produzidas sejam 

devidamente aplicadas, com foco nos interesses e necessidades da sociedade. Caso 

seja necessário, que novas leis sejam editadas com a mesma visão anteriormente 

proposta. 

Falando ainda nas tentativas de identificar mudanças ou exemplos da 

aplicação dos marcos legais, o presente trabalho não poderia ser concluído sem 

destacar uma das mais recentes ações do município de Natal em favor da regularização 

fundiária. Trata-se da iniciativa de criação de uma lei municipal que supere as lacunas 

deixadas pela legislação federal, não por erro ou incapacidade dos legisladores, mas, 

pela especificidade inerente à realidade de cada município. Um dos fatores de maior 

entrave aos processos/projetos de regularização fundiária nos municípios brasileiros é 

justamente a falta legislação para o enfrentamento das questões específicas, locais. 

Cabe questionar se será apenas mais uma entre muitas leis ou se pode ser aceita 

como possibilidade e materialização de um direito. 

O atual Plano Diretor do Município de Natal apenas cita limitadamente 

diretrizes sobre a regularização fundiária com foco nas possibilidades de atuação do 

município. Trata-se de apenas um apertado artigo dentre os 121 de todo o Plano Diretor 

sem qualquer regulamentação dos procedimentos a serem adotados onde se afirma: 
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Art. 27 - Para promover a regularização fundiária de habitações, o Poder 

Executivo poderá: 

I - utilizar a concessão de direito real de uso ou concessão especial de uso para 

fins de moradia e outros instrumentos jurídicos e urbanísticos definidos em 

legislação municipal, estadual ou federal pertinente; 

II - assegurar a assistência jurídica gratuita para a promoção de ações de 

usucapião para a população de até 3 (três) salários mínimos. 

§1º - Em nenhum caso poderá ser utilizada a doação de imóveis para a 

promoção da regularização jurídica de habitações. 

§2º - A delimitação das AEIS não exime os loteadores e demais ocupantes 

irregulares das penalidades previstas em lei. 

Aparentemente foi reservado um artigo para tratar da regularização fundiária 

apenas por protocolo, para que constasse a referência ao assunto na lei. Perceba-se 

que o maior foco repousa no resguardo do direito e patrimônio do município quando se 

veda qualquer hipótese de doação para regularização fundiária e se garante o rigor da 

lei e suas penas para os ocupantes irregulares. 

O projeto de lei municipal em comento tem como objetivo disciplinar o 

processo de regularização fundiária, com o propósito de normatizar e organizar o 

conjunto de ações e iniciativas voltadas à adequação dos assentamentos irregulares 

preexistentes às conformações legais e à titulação de seus ocupantes. As leis federais 

mais específicas em vigor sobre a regularização fundiária, a saber, o Estatuto da 

Cidade e a Lei do Programa Minha Casa Minha Vida e Regularização Fundiária servem 

de base para a lei municipal. A proposta visa flexibilizar a norma federal e mesmo o 

Plano Diretor até os limites legais possíveis para atender à realidade do município no 

que tange aos assuntos relacionados à regularização fundiária. 

Tal projeto de lei se encontra em trâmite legislativo de aprovação, sendo 

analisado pelas comissões pertinentes, caminhando para a aprovação final na câmara 

municipal e posterior sanção do executivo. 
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O projeto leva em consideração que o Poder Executivo Municipal está 

executando programas de regularização fundiária de interesse social em áreas 

municipais. Observa também que o Município, dentro de suas competências 

constitucionais, deve zelar pelo cumprimento da função social da propriedade urbana. 

Prevê ainda que a regularização fundiária de áreas ocupadas irregularmente por 

população de baixa renda é umas das formas de intervenção concreta do Poder Público 

para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Por fim, 

reconhece que existe uma premente necessidade de se adotar critérios objetivos que 

possibilitem a regularização fundiária. 

Como exemplo dos entraves da realidade local, podemos observar que o lote 

padrão definido pelo Plano Diretor municipal deve ser de 200m2. Porém, nos 

assentamentos de famílias de baixa renda há lotes muito menores e completamente 

irregulares que não podem ficar à margem da sociedade e mesmo do reconhecimento 

de sua existência. Ademais, também há lotes com parâmetros urbanísticos diferentes 

do apontado pelo plano diretor em zonas não especiais que também deveriam poder 

ser objeto de regularização. 

Quanto a este ponto, o projeto de lei flexibiliza o tamanho padrão do lote de 

acordo com o projeto de regularização. Obviamente há parâmetros definidores de 

limitação, como acontece no caso da regularização fundiária de interesse específico, 

regulamentada pelo artigo 27 do referido projeto: 

Art. 18 Observadas as diretrizes previstas nesta Lei, no Plano Diretor e nas 

demais normas pertinentes, a regulamentação da AEIS definirá parâmetros 

urbanísticos e ambientais específicos, especialmente: 

I – o tamanho mínimo e máximo dos lotes; 

Art.27 Na regularização fundiária de interesse específico de assentamentos 

consolidados anteriormente à publicação desta Lei, será autorizada a redução 

do percentual de áreas destinadas ao uso público e da área mínima dos lotes 

definidos na legislação de parcelamento do solo urbano, desde que se trate de 

parcelamentos decorrentes de programas de habitação de interesse social, 
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executados pelo poder público federal, estadual ou municipal, inclusive através 

de companhias habitacionais. 

Outro ponto a ser flexibilizado, de acordo com a realidade municipal, diz 

respeito à titulação de lotes por família em projetos de regularização fundiária em áreas 

de domínio público. Segundo a legislação geral deve ser apenas uma titulação por 

família, mas, na realidade do município de Natal, em seus assentamentos irregulares é 

por demais comum que as famílias possuam mais de um lote e aluguem os demais 

utilizando desse “negócio” para prover sua subsistência e manutenção. 

Quanto a isto a legislação municipal propõe: 

Art. 32 Considerando as circunstâncias do caso concreto, na regularização 

fundiária de interesse social ou específico, será destinado um lote, de uso 

residencial ou misto a cada família residente nas áreas de domínio público, 

admitindo-se um segundo lote, situado ou não no mesmo bairro, de uso 

residencial, se cedido ou locado a terceiros, desde que comprovadamente 

destinado à sustentação da economia familiar ou objeto de promessa de 

doação anterior a esta Lei, pelo Poder Público, a título de indenização.  

Dessa forma, vê-se que a legislação municipal tem alto grau de importância 

nos processos de regularização fundiária. A Lei Federal geral, ainda que trate 

especificamente da regularização fundiária e de seus procedimentos básicos, não tem 

como contemplar a realidade local dos municípios brasileiros, tão heterogêneos, tão 

singulares. 

Assim, observa-se que a legislação municipal deve ser um objetivo a ser 

alcançado por todos os municípios que levam a sério o tema da regularização fundiária. 

Revela-se, portanto, uma potente ferramenta para ordenar de maneira plena o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
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4. ENSAIO CONCLUSIVO: A Regularização Fundiária tem colaborado para ordenar 

as funções sociais da cidade e da propriedade urbana? 

 

Conforme observamos no decorrer deste trabalho, o direito à cidade tem 

nuances inumeráveis e se consolida pelo desenvolvimento de diferentes áreas da 

cidade, incluindo-se a moradia como um fator central para o alcance de seus objetivos. 

A moradia, por sua vez, só terá seu sentido completo quando for digna não apenas 

para a parcela da sociedade que puder garantir tal direito às suas próprias expensas, 

mas, a todos indistintamente. 

Ao mesmo tempo, a regularização fundiária demonstra-se rota obrigatória 

nessa trilha a ser alargada e pavimentada por uma política urbana adequada a uma 

sociedade democrática. Ou seja, o pleno acesso à terra parece ser peça central da 

teoria do acesso à cidade. 

ALFONSIN (2007) analisou que, antes do Estatuto da Cidade, os municípios 

brasileiros tentaram pôr em prática a política urbana prevista nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, em vão e heroicamente. A essa verdade a autora chamou de 

dolorosa e justificante dos pífios resultados dos programas contemporâneos à época de 

sua citação, uma década após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Antagonicamente ao que a realidade das cidades aponta no âmbito dos 

registros, a legislação que regulamenta a regularização fundiária avançou na direção do 

direito à cidade, ainda que a passos lentos e às vezes vacilantes. 

A ausência de uma Lei municipal regulamentadora da política de 

regularização fundiária no município de Natal constitui uma hipótese exemplificativa de 

que, de fato, conforme o pressuposto inicial da pesquisa realizada, a legislação vigente 

ainda não tem sido suficiente para que as políticas de regularização fundiária 

colaborem de maneira plena para o ordenamento das funções sociais da cidade e da 

propriedade.  
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Afinal, a política de regularização fundiária é exercida por excelência e por 

natureza nos municípios, cada um com uma realidade própria e com necessidades 

específicas a serem atendidas para o enfrentamento da questão no âmbito local. No 

caso de Natal, porém, já há um projeto de lei bem definido e em fase de aprovação. Tal 

realidade deve ser comemorada como mais um passo importante no sentido do 

ordenamento das funções sociais da cidade e da propriedade. A questão que fica é: 

após a vigência desta lei, o quadro da regularização fundiária em Natal efetivamente 

mudará? Quanto mudará? Em quanto tempo? 

De toda forma, a edição e promulgação da Lei 11.977/2009, que 

regulamentou a regularização fundiária no cenário nacional, alavancou a 

implementação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana por meio desta política. Tal desenvolvimento não é um ponto fixo 

no tempo e no espaço até o qual se pretende chegar e estacionar, mas, melhor se 

compatibiliza com a ideia de um caminho pelo qual se deve andar. Trata-se de uma 

forma de proceder de todos os atores sociais interessados na superação da crise 

urbana, e não apenas uma obrigação unilateral do governo. Neste caso, ficaria à mercê 

das convicções políticas e filosóficas variantes a tempo e modo de agir dos partidos 

políticos que através de seus representantes chegassem ao poder, não é o caso. 

A reunião e análise do desenvolvimento da legislação relativa à 

regularização fundiária proposta neste trabalho pretendeu refletir no sentido da 

consideração acima. A reflexão se dá partir da percepção de que se a lei evoluiu, se 

caminhou para mais perto do ideal do ordenamento das funções sociais da propriedade 

e da cidade, especialmente no âmbito do direito à moradia através da regularização 

fundiária, isso se deu, direta ou indiretamente pela participação e pelo interesse 

coletivo.  

Legislador, gestores públicos, urbanistas, arquitetos, juristas, cientistas sociais, 

geógrafos, acadêmicos e iletrados, cidadãos abastados ou necessitados, todos 

compõem o quadro social a ser enfrentado e desenvolvido pelos que tem o poder-dever 

de administrar a coisa pública. Isso ratifica o entendimento de que ainda que haja um 

acervo legislativo avançado, este não será suficiente, por si só, para o alcance da 



 91 

efetivação final do direito à cidade pela implementação da política urbana, inclusive à 

da regularização fundiária. 

Refletindo sobre a evolução da política urbana especificamente voltada à 

regularização fundiária, é inegável que o desenvolvimento legislativo parece farto de 

propostas para a ordenação plena das funções sociais da cidade e da propriedade, 

muito embora, também seja evidente que há ainda muito a ser compreendido e 

resolvido neste assunto, particularmente porque há conflitos de interesse e, muitas 

vezes. 

Em consulta simples e direta no site da Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil – ANOREG, por exemplo, é possível verificar uma média de 5 

notícias por mês relacionadas a iniciativas de Regularização Fundiária. São projetos 

espalhados por várias cidades no Brasil, fato que, sem dúvida, corrobora a reflexão 

proposta acima. Isso porque tais iniciativas deixam de ser vãs e inutilmente heroicas, 

como verificado por ROLNIK (2007), para começarem a conformar-se em iniciativas 

projetadas e fundamentadas em uma norma adequadamente direcionada. Assim, 

passam a fazer parte de um esforço comum que deve ser bem administrado pelos 

gestores públicos em especial. 

Tanto o Estatuto da Cidade quanto a Lei da Regularização Fundiária são 

inovadores e extremamente importantes para o desenvolvimento e a consolidação da 

política urbana. No entanto, não são capazes de resolver os problemas postos, isto 

caberá aos gestores públicos em conjunto com a sociedade, no uso das melhores 

práticas de gestão disponíveis e aplicáveis, caso a caso. Registre-se que os apelos 

participativos poderão favorecer em tal contexto. 

Neste contexto, torna-se importante refletir sobre a legislação atualmente 

posta à disposição, sobre como tem se desenvolvido e para onde tem apontado o rumo 

das iniciativas do poder público e da inciativa privada. 

FERNANDES (2007) propõe que a formulação e avaliação dos programas de 
regularização fundiária bem como a análise dos aspectos práticos e metodológicos do 
desenho dos projetos de regularização e de sua implementação, dependem, 



 92 

fundamentalmente, da compreensão da natureza e dinâmica dos processos que 
produzem a informalidade urbana. Somente após uma leitura interdisciplinar da 
questão, pode se decidir conscientemente os melhores rumos da política urbana. 

Com essa perspectiva em foco, conclui-se que todo o acervo legislativo 

vigente, por mais avançado e específico que seja, não poderá ser suficiente para que a 

regularização fundiária colabore plenamente para o ordenamento das funções sociais 

da cidade e da propriedade se não houver um esforço coletivo da sociedade. Por tal 

razão, é tão importante que as políticas adotadas sejam inclusivas, com espaço para a 

participação popular. Desta forma, a somatória de um esforço bem ordenado com as 

possibilidades de um acervo legislativo técnico bem elaborado e específico, como no 

caso da legislação municipal, resultará no final ordenamento pleno das funções sociais 

da cidade e da propriedade. 

A intenção final do presente trabalho foi colaborar para a reflexão, 

compreensão e melhor forma aplicação da norma e dos instrumentos de regularização 

fundiária, ainda que seja apenas com uma ideia, objetivo o qual se espera ter 

alcançado. 

No entanto, é necessário reconhecer que o presente trabalho não pretende 

encerrar o debate a respeito da legislação relativa à regularização fundiária, sobre o 

direito à moradia e muito menos o direito à cidade. A pesquisa realizada buscou somar 

mais conhecimento para a reflexão da questão urbana no Brasil. A proposta aqui 

encerrada pretende também servir de estímulo para que mais reflexões, mais críticas e 

finalmente mais conhecimento seja produzido em favor da sociedade, na grande área 

da política urbana e em especial no assunto da moradia e da regularização fundiária, 

visando o alcance mais amplo do Direito à Cidade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 – EXCERTOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL QUE FAZ 

REFERÊNCIA À MORADIA E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

 

- Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo XXV. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 

ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 

seu controle.11 (grifos próprios) 

- Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

Artigo VIII. Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do 

Estado de que é nacional, de transitar por ele livremente e de não abandoná-

lo senão por sua própria vontade.12 

Artigo XI. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por 

medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e 

cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e 

os da coletividade.13 (grifos próprios) 

- Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial 

no artigo “V”, inciso “e” a igualdade de acesso a direitos econômicos, sociais 

e culturais, dentre os quais, figura na alínea “iii” o direito à moradia.  

                                                           
11 Disponível em http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf Acesso em 26 dez. 2015. 
12 Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp Acesso em 30 dez. 2015. 
13 Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp Acesso em 30 dez. 2015. 
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- Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC 

e os comentários da Comissão de Direitos Humanos 

Artigo 11.º Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de 

todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e para as suas 

famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem 

como a um melhoramento constante das suas condições de existência. Os 

Estados Partes tomarão medidas apropriadas destinadas a assegurar a 

realização deste direito reconhecendo para este efeito a importância essencial 

de uma cooperação internacional livremente consentida.14 (grifos próprios) 

- Pacto Interamericano sobre Direitos Humanos 

Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 

vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 

nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.15 (Grifos próprios) 

- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

Artigo 14 – 1. Os Estados-partes levarão em consideração os problemas 

específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que 

desempenha na subsistência econômica de sua família, incluído seu trabalho 

em setores não-monetários da economia, e tomarão todas as medidas 

apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção a 

mulheres das zonas rurais. 

2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra mulheres nas zonas rurais, a fim de assegurar, em 

condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no 

desenvolvimento rural e dele beneficiem-se, e, em particular, assegurar-lhes-ão 

o direito a: 

[…] 

h – gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da 

habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, 

do transporte e das comunicações.16(Grifos Próprios) 

                                                           
14 Disponível em http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf Acesso em: 26 dez. 2015. 
15 Disponível em https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm Acesso em 30 

dez. 2015. 
16 Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.htm Acesso em 31 dez. 2015 

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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- Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

Artigo 8º §1. Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas 

necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e devem 

assegurar, entre outras coisas, igualdade de oportunidade para todos no 

acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, 

habitação, emprego e distribuição equitativa da renda. Medidas efetivas devem 

ser tomadas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no 

processo de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais apropriadas 

devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças sociais.17 

(grifos próprios) 

- Convenção sobre os Direitos das Crianças 

Artigo 27. 3 – Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e 

dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os 

pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e, 

caso necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio, 

especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.18 

(Grifos Próprios) 

- Conferência Habitat I – Declaração de Vancouver sobre Assentamentos 

Humanos 

 “A terra é um dos elementos fundamentais para os assentamentos humanos. 

Todo Estado tem o direito de tomar as medidas necessárias para manter sob 

controle do poder público o uso, e a regulação do uso da terra, que é um de 

seus recursos mais importantes, de tal modo que o crescimento da população 

dos centros urbanos e rurais devem ser baseadas em um plano de uso da terra 

abrangente. Essas medidas devem ser assegurar a consecução dos objetivos 

básicos da reforma social e econômica para todos os países, em conformidade 

com o seu sistema nacional de legislação para regularização da posse.”19 

(tradução própria) 

- Agenda 21 

                                                           
17 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-

sobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html Acesso em 22 dez. 2015 
18 Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm Acesso em 31 dez. 2015. 
19 Texto em sua língua original disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-
vancouver Acesso em 30 dez. 2015 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/moradia-adequada/declaracoes/declaracao-sobre-assentamentos-humanos-de-vancouver
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7.5. As áreas de programas incluídas neste capítulo são: 

(a) Oferecer a todos habitação adequada; 

(b) Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; 

(c) Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 

(d) Promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, 

saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; 

(e) Promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos 

humanos; 

(f) Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 

localizados em áreas sujeitas a desastres; 

(g) Promover atividades sustentáveis na indústria da construção; 

(h) Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 

institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos.20 

7.6. O acesso a habitação segura e saudável é essencial para o bem-estar 

físico, psicológico, social e econômico das pessoas, devendo ser parte 

fundamental das atividades nacionais e internacionais. O direito a habitação 

adequada enquanto direito humano fundamental está consagrado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Apesar disso, estima-se que 

atualmente pelo menos 1 bilhão de pessoas não disponham de habitações 

seguras e saudáveis e que, caso não se tomem as medidas adequadas, esse 

total terá aumentado drasticamente até o final do século e além.21 (Grifos 

Próprios) 

- Conferência Habitat II – Istambul 

7. Como os seres humanos são o cerne da nossa preocupação com o 

desenvolvimento sustentável, eles são a base para as nossas ações na 

implementação da Agenda Habitat. Reconhecemos as necessidades 

especiais das mulheres, crianças e jovens por condições de vida seguras 

e saudáveis. Deveremos intensificar nossos esforços para erradicar a pobreza 

e a descriminação, para promover e proteger todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais para todos e garantir as necessidades básicas, como 

                                                           
20 Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf Acesso em 26 
dez. 2015 
21 Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf Acesso em 26 
dez. 2015 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Agenda_21_Global_Integra.pdf
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educação, nutrição e serviços de saúde vitalícios e, principalmente, moradia 

adequada para todos.22 (Grifos Próprios) 

- Declaração do Milênio – 2000 

Art. 7º […] Acesso à água potável deve ser universalizado, mas a meta de 

melhorar condições de moradia e saneamento básico ainda depende dos 

investimentos a serem realizados e das prioridades adotadas pelo país. O ODM 

7 é considerado por muitos como um dos mais complexos para o país, 

principalmente na questão de acesso aos serviços de saneamento básico em 

regiões remotas e nas zonas rurais.23 

- Carta Mundial pelo Direito à Cidade 

2. As cidades devem facilitar uma oferta adequada de habitação e 

equipamentos urbanos para todos(as) os(as) cidadãos(ãs) e estabelecer 

programas de subsídio e financiamento para a aquisição de terras e imóveis, 

de regularização fundiária e de melhoramento de bairros precários e 

ocupações informais.24 (Grifos Próprios) 

 

                                                           
22 Disponível em 
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/mais_documento.php?idVerbete=1394&idDocumento=47 
Acesso em 28 dez. 2015 
23 Disponível em: http://www.objetivosdomilenio.org.br/meioambiente/ Acesso em 31 dez. 2015 
24 Disponível em: 

http://www.righttothecityplatform.org.br/download/publicacoes/Carta%20Mundial%20do%20Direito%20%
C3%A0%20Cidade.pdf 
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APÊNDICE 02 – EXCERTOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE FAZ 

REFERÊNCIA À MORADIA E/OU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

 

- Decreto-Lei 9.760/1946 – Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá 

outras providências 

Art. 18-A. A União poderá lavrar auto de demarcação nos seus imóveis, nos 

casos de regularização fundiária de interesse social, com base no levantamento 

da situação da área a ser regularizada.(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

§ 1º Considera-se regularização fundiária de interesse social aquela destinada a 

atender a famílias com renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários 

mínimos.(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

Art. 71. O ocupante de imóvel da União sem assentimento desta, poderá ser 

sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, 

tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto 

nos arts. 513, 515 e 517 do Código Civil. 

Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição os ocupantes de boa fé, 

com cultura efetiva e moradia habitual, e os direitos assegurados por êste 

Decreto-lei.(Grifos próprios) 

Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração Pública Federal direta 

compete privativamente à Secretaria do Patrimônio da União - SPU.(Redação 

dada pela Lei nº 9.636, de 1998) 

§ 5º Constatado o exercício de posse para fins de moradia em bens 

entregues a órgãos ou entidades da administração pública federal e 

havendo interesse público na utilização destes bens para fins de 

implantação de programa ou ações de regularização fundiária ou para 

titulação em áreas ocupadas por comunidades tradicionais, a Secretaria 

do Patrimônio da União fica autorizada a reaver o imóvel por meio de ato 

de cancelamento da entrega, destinando o imóvel para a finalidade que 

motivou a medida, ressalvados os bens imóveis da União que estejam sob a 

administração do Ministério da Defesa e dos Comandos da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, e observado o disposto no inciso III do § 1o do art. 

91 da Constituição Federal. (Grifos próprios) 

- Lei 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos  

Nesse aspecto, a Lei Federal n° 10.931, de 2004, representou um cons 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm#art513
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm#art515
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm#art517
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art91§1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art91§1iii
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Art. 59. A Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

(...) 

Art. 213 § 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro 

decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da 

administração pública. 

 

- Medida Provisória 2.220/2001 

Art. 1º Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados 

de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de 

sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em 

relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou 

concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma 

gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado 

civil. 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 

concessionário mais de uma vez. 

§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, 

na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da 

abertura da sucessão. 

I - propor diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política nacional de 

desenvolvimento urbano; 

II - acompanhar e avaliar a implementação da política nacional de 

desenvolvimento urbano, em especial as políticas de habitação, de saneamento 

básico e de transportes urbanos, e recomendar as providências necessárias ao 

cumprimento de seus objetivos; 

III - propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se 

sobre propostas de alteração da legislação pertinente ao desenvolvimento 

urbano; 

IV - emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei no 10.257, de 

10 de julho de 2001, e dos demais atos normativos relacionados ao 

desenvolvimento urbano; 

V - promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e a sociedade civil na formulação e execução 

da política nacional de desenvolvimento urbano; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#art213§15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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VI - elaborar o regimento interno. 

 

- Lei 10.406/2002 – Código Civil 

 “Não obsta à manutenção de posse, ou a reintegração na posse, a alegação de 

domínio, ou de qualquer outro direito sobre a coisa. Não se deve, no entanto, 

julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertence o 

domínio”. 

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver 

justo receio de ser molestado. 

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por 

sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, 

não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. 

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 

1.228 § 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de 

desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem 

como no de requisição, em caso de perigo público iminente. 

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco 

anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, 

em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de 

interesse social e econômico relevante 

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por 

atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos 

neste Código. 

CAPÍTULO II 

Da Aquisição da Propriedade Imóvel 

Seção I 

Da Usucapião 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a 

qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1245
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Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 

possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em 

zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu 

trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade. 

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 

que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2o O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao 

mesmo possuidor mais de uma vez. 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 

oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-

cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia 

ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 1o  O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 

mais de uma vez.  

§ 2o  (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, 

mediante usucapião, a propriedade imóvel. 

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título 

hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel 

houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 

respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 

tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse 

social e econômico. 

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/VEP-203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1207
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contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com 

justo título e de boa-fé. 

Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das 

causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também 

se aplicam à usucapião. 

 

- Decreto-Lei 271/1967 – Dispõe sobre loteamentos urbanos 

 “Art 7º É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, 

remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real 

resolúvel, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 

cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social” 

 (...) 

 “Art. 7  com redação alterada pela Lei 11.481/07 É instituída a concessão de 

uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo 

certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de 

regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, 

edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, 

preservação das comunidades  tradicionais e seus meios de subsistência ou 

outras modalidades de interesse social em áreas urbanas.” 

 

 

- Lei 6.766/79 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha 

registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, 

ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote 

suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador 

para suprir a falta. 

(...) 

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se 

desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou 

desmembramento não autorizado ou executado sem observância das 

determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus 

padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos 

adquirentes de lotes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1242
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Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e 

promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, 

estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros. 

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de 

cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de 

acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, 

pelo menos, as seguintes indicações: 

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, 

estado civil e residência dos contratantes; 

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição; 

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, 

confrontações, área e outras características; 

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal; 

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações 

vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% 

(dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de 

mora superior a 3 (três) meses; 

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas 

incidentes sobre o lote compromissado; 

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, 

supletivas da legislação pertinente. 

O PL 20 de 2007 que atualiza e supera a 6.766/79: 

TÍTULO III 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DE ÁREAS URBANAS. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 93. A política de regularização fundiária sustentável de assentamentos 

informais urbanos integra a ordem urbanística, visando à efetivação do 

direito social à moradia e do direito a cidades sustentáveis. 

 

§ 2º As disposições deste Título aplicar-se-ão aos assentamentos informais 

situados em áreas particulares ou em áreas públicas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, bem como sobre os assentamentos situados 

em áreas pertencentes aos entes da administração pública indireta. 

 

Art. 94. Além das diretrizes gerais de política urbana estabelecidas na Lei 

nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dos princípios previstos no art. 2º 



 111 

desta Lei, a regularização fundiária sustentável deverá pautar-se pelas 

seguintes diretrizes: 

 

I – ampliação do acesso a terra urbanizada por parte da 

população de baixa renda; 

II – prioridade para a permanência da população na área ocupada, assegurados 

o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de 

sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada; 

III – observância das determinações do plano diretor; 

IV – articulação com as políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental 

e mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo; 

V – controle, fiscalização e repressão, visando a evitar novas ocupações ilegais 

na área objeto de regularização; 

VI – articulação com iniciativas públicas e privadas voltadas à integração social 

e à geração de emprego e renda; 

VII – participação da população interessada, em todas as etapas do processo 

de regularização; 

VIII – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; 

IX – preferência de titulação para a mulher. 

 

Art. 95. O Poder Público municipal, no plano diretor ou em outra lei municipal 

apropriada, definirá as condições e os procedimentos para a concepção, 

formulação e implementação da política municipal de regularização fundiária 

sustentável, e disciplinará: 

 

I – os critérios, as exigências e os procedimentos para a elaboração e a 

execução dos planos de regularização fundiária, particularizados para os casos 

de interesse social e de interesse específico; 

II – os requisitos e os procedimentos simplificados para a aprovação do plano e 

do licenciamento de regularização fundiária; 

III – os parâmetros para garantia do livre acesso aos bens de uso comum do 

povo; 

IV – os mecanismos de controle social a serem adotados; 

V – as formas de compensação a serem eventualmente exigidas. 

 

Art. 96. A regularização fundiária sustentável efetivada nos termos deste Título 

não obstará a aplicação das devidas sanções penais ou de outras que se 

impuserem na forma da legislação em vigor, bem como a responsabilização na 

esfera civil. 

 

- O Direito à Moradia na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

CF/88 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 

que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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[…] 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 

como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona 

rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho 

ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

- Lei 11.124/2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

Seção III 

Das Aplicações dos Recursos do FNHIS 

Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações 

vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem: 

(...) 

III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 

 


