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CARTA DO PRESIDENTE

Senhor(a) prefeito(a),
  

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta esta cartilha com o 

objetivo de informar os prefeitos e os gestores que atuam nas secretarias de Planeja-

mento Urbano sobre a necessidade  de implementarem ações de regularização fun-

diária de interesse social para o enfrentamento  da ocupação e uso do solo informal 

que trazem grandes perdas econômicas e sociais para a sociedade.

A Lei Federal 11.977/2009, em seu capítulo III, traz procedimentos, competên-

cias e instrumentos que alavancaram a Política Nacional de Regularização Fundiária. A 

Lei  Federal 12.424/2011 trouxe  aperfeiçoamento da Lei 11.977/2009 no que se refere  

aos trâmites para o registro  das áreas  urbanas passíveis de regularização fundiária de 

interesse social.

Para a CNM,  o esforço  no campo da legislação  tem se mostrado positivo no 

que tange ao leque de instrumentos disponíveis para ações de regularização  fundiária 

de interesse social. No entanto,  para a entidade, se fazem neces-

sários investimentos federais contínuos para a capacitação dos 

gestores municipais e ampliação de recursos federais para  ações 

de apoio à regularização fundiária de interesse social.

Nesta cartilha, a CNM  lista e explica  aos gestores muni-

cipais: a) as principais medidas para  ações de regularização fun-

diária de interesse social; e b)  os procedimentos  para acessar 

os recursos  do Programa Papel Passado para  ações de regula-

rização fundiária urbana.

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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CAPÍTULO 1

O papel da Confederação Nacional 
de Municípios nas orientações aos 

gestores municipais

A Confederação Nacional de Municípios é a maior entidade municipalista da 

América Latina. Nos seus  mais de 30 anos de existência, a CNM tem lutado ativamente 

no fortalecimento da autonomia do Ente municipal e no melhor desenho das políticas 

relativas ao desenvolvimento urbano.

A área técnica de Desenvolvimento Territorial da CNM tem produzido e com-

partilhado iniciativas com os Municípios na construção de boas práticas que visem a 

uma melhor gestão territorial e qualidade de vida aos cidadãos.

Com a aprovação no ano de 2001 da Lei 10.257, conhecida como Estatuto da 

Cidade, a CNM buscou parceiros nacionais e internacionais para qualificar os gestores 

municipais na elaboração do Plano Diretor, na perspectiva de promoção ao desenvol-

vimento municipal. 

O resultado desse esforço resultou, no ano de 2006, em uma parceria com o 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na elaboração da cartilha O 

negócio é participar: a importância do Plano Diretor para o desenvolvimento municipal,  com o 

objetivo de orientar os Municípios na  elaboração dos Planos Diretores.  A maioria dos 

Municípios acima de 20 mil habitantes  tem a obrigatoriedade de elaborar e aprovar o 

Plano Diretor até o ano de 2006. 
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A produção desta cartilha, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas, contribuiu para capacitar os gestores na elaboração do Plano Diretor arti-

culado ao protagonismo econômico local. 

No ano de 2009, a CNM, em  parceria com a  Agência Canadense para o Desen-

volvimento Internacional (Cida), lançou o projeto “Plano Diretor como Mecanismo de 

Promoção da Equidade”.

Este projeto teve a duração de dois anos e mobilizou amplamente os Municí-

pios dos Estados de Alagoas e Paraíba na elaboração do primeiro Plano Diretor.  Ainda 

foram apoiadas iniciativas de elaboração de Planos Diretores Participativos nos Esta-

dos do Pará, Bahia e Ceará, com mais de 150 planos diretores elaborados e aprovados.

 A proposta do projeto, além de produzir orientações técnicas relativas à legis-

lação urbanística, buscou capacitar os gestores e cidadãos in loco acerca de interven-

ções, reflexões, erros e percepções sobre a elaboração do Plano Diretor a serviço da 

equidade social.

Além desses projetos, a entidade, desde o ano de 2009, tem produzido uma 

coletânea  de documentos técnicos para  orientar os novos gestores municipais no 

início dos mandatos. No ano de 2009, a CNM lançou a coletânea Gestão Pública Muni-

cipal 2009-2012.  

 Dentre os materiais produzidos, destaca-se o livro Gestão Territorial Responsável, 

em que a área técnica de Desenvolvimento Territorial chamou a atenção sobre os deve-

res da administração municipal no que tange às recentes políticas nacionais urbanas, 

na área de habitação, regularização fundiária e saneamento.  Nessas políticas nacio-

nais, é responsabilidade do Ente municipal o cumprimento das obrigações contidas na 

legislação que rege essas políticas, e a CNM procurou apresentar algumas sugestões e 

experiências interessantes desenvolvidas pelos Municípios brasileiros.

No ano de 2013, foi lançada a coletânea Gestão Pública Municipal 2013-2016 e 

novamente a área técnica de Desenvolvimento Territorial  chamou a atenção para os 

gargalos das políticas urbanas e os desafios a serem enfrentados pelo Ente municipal. 

No livro Habitação: Política Nacional de Habitação, a CNM alertou os prefeitos 

em relação aos aspectos e obrigações a serem cumpridas pelo Ente municipal que ade-

riu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social  e às demandas municipais 
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relacionadas ao setor de habitação. O propósito era orientar os Municípios a identi-

ficarem as vantagens e as desvantagens de adesão aos programas federais de ofertas 

públicas de financiamento habitacional.

Na realização da XVI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, realizada no ano de 

2013, a CNM lançou a cartilha O Plano Diretor como instrumento de Desenvolvimento Urbano 

Municipal, com a finalidade de explicar e orientar o Ente municipal acerca da obriga-

toriedade da revisão do Plano Diretor e da necessidade de  estabelecer as estratégias, 

os recursos e a viabilidade de implementação das estratégias para melhor ordenar e 

desenvolver o território do Município.

E, por fim, no ano de 2014, a CNM lança a cartilha Regularização Fundiária  Urbana 

de Interesse Social: dificuldades e perspectivas para o Ente municipal com a finalidade de 

orientar os gestores  de como aplicar  a Lei  11.977/2009, que regulamenta as ações de 

apoio à Regularização Fundiária Urbana  de Interesse Social. 
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CAPÍTULO 2

Urbanização e  a 
Informalidade Urbana no Brasil

O fenômeno da informalidade urbana é mundial, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. Segundo Davis (2006), até 2020, aproximadamente  1,8 bilhão da 

população estará alocada em assentamentos informais.

No Brasil, o acelerado processo de urbanização e as transformações econômi-

cas condicionaram uma forte alocação da população nas áreas urbanas. No entanto, a 

falta de uma política federal de trabalho e renda integrada às políticas urbanas e sociais 

resultou, via de regra, na ocupação informal.

Os fatores que levam à ocupação informal  do solo e à moradia  relacionam-se 

às conjunturas da macroeconomia mundial e aos problemas locais. Destarte, autores 

como Maricato (1997) e Fernandes (2006) elencam quatro condicionantes-chave para 

a informalidade urbana:

• a falta de  políticas fundiárias que insiram a população em locais formais 

providos de infraestrutura urbana;

•  a ausência de políticas fundiárias e de regulação do mercado de terras, sobre-

tudo em relação à infraestrutura e seu preço, que em sua maioria excluem 

o acesso à população de baixa renda ao mercado formal; 

• a política clientelista de expansão da área urbana sem infraestrutura ade-

quada;

•  a fragilidade do corpo técnico governamental em planejar e aplicar instru-

mentos urbanos de prevenção à informalidade urbana.
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Afora esses condicionantes, as ações federais no enfrentamento da informali-

dade urbana e prevenção  fundiária são tímidas e pouco se tem  avançado em solu-

ções em médio e longo prazo.

Ainda que no Brasil esteja em desenvolvimento a Política Nacional de Habi-

tação, e as ações em andamento, sobretudo do   programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), estejam apontando uma redução do déficit  habitacional, constitui um 

desafio  a expansão de novos assentamentos informais.

Mais que a redução do déficit habitacional, é primordial  que o governo federal, 

em especial o Ministério das Cidades, que tem a atribuição de elaborar  políticas, pla-

nos e programas relativos à política urbana, tenha  uma visão mais ampla e articulada 

de ações de prevenção à informalidade e de ações de regularização fundiária, com a 

inserção de políticas sociais, para além  da titulação da posse.

Para tanto, é preciso uma visão estratégica federal de que ações de prevenção 

à informalidade geram benefícios econômicos e sociais. Na prática, ações de regulari-

zação fundiária são onerosas e complexas. E, acima de tudo, as que se encontram em 

andamento no país são reduzidas, fragmentadas no que tange à articulação dos pro-

cessos de titulação integrados a políticas sociais.

Os condicionantes do acesso precário às moradias informais, conforme já sinali-

zado, são complexos e diversos, embora não estejam restritos aos grandes centros urba-

nos. No Brasil, aproximadamente 50% da população brasileira está alocada em áreas 

irregulares, tais como favelas e parcelamento de solo irregular. Estima-se que aproxi-

madamente 40% dos pequenos Municípios no Brasil tenham loteamentos irregulares.1

Há diferenças quando utilizamos termos como: parcelamento regular, irregular e 

clandestino, entre outros, como se pode ver:2 

• Parcelamento Regular –  refere-se  aos parcelamentos  que estejam  em 

anuência com a legislação federal, estadual e municipal. O parcelamento só 

é considerado regular quando:

1   Os dados foram consultados  em  Fernandes (2006).
2   Os conceitos foram consultados no Ipea (2002).
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o aprovado pela prefeitura;  

o executado segundo o projeto aprovado;

o registrado no Cartório de Imóveis.

• Parcelamento Irregular – refere-se  aos parcelamentos que apresentam  pro-

jeto de parcelamento aprovado, porém em desacordo com as exigências 

físicas, jurídicas ou administrativas.  As situações de irregularidade podem 

ser as seguintes: 

o técnicas –  referem-se  ao cumprimento das diretrizes do parcelamento, 

uso e  ocupação sintetizados no ato de aprovação; 

o físicas –  referem-se à implantação do loteamento e às condições de 

dotação de infraestrutura conforme a respectiva aprovação;

o jurídicas – referem-se à garantia do direito de propriedade, inerente à 

forma  de aquisição, à destinação e à localização do terreno; 

o administrativas –  referem-se às condições de registro do parcelamento 

e ao  seu cadastro. Permitem o controle da ocupação do solo, da circu-

lação e dos  serviços urbanos.

• Parcelamento clandestino – quando executado sem nenhuma licença e em  

desacordo com as exigências jurídicas e administrativas, podendo também 

não  cumprir as exigências físicas e técnicas. 

o Favela – assentamento precário com origem na ocupação irregular de 

áreas  públicas e particulares, de forma gradual ou organizada.

o Cortiço – habitação coletiva precária de aluguel. O caráter coletivo é 

dado pela coabitação de várias famílias. A precariedade habitacional 

decorre do  congestionamento e das condições de insalubridade.

Logo, há diferentes níveis de irregularidade, sejam elas do ponto de vista das 

regras fundiárias, urbanísticas ou sociais.
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Quadro 1 – Metas dos processos de Regularização Fundiária de Interesse Social

Objetivos

Jurídicas

• regularização da base imobiliária

• regularização (registro) do parcelamento/ unidades 

imobiliárias

• titulação e registro dos títulos

Urbanísticas
• análise das condições urbanísticas da ocupação

• definição de medidas para consolidação da área

Ambientais

• análise das condições ambientais da ocupação

• definição de medidas para adequação ambiental do 

assentamento

Sociais

• “pacto” pela regularização fundiária

• controle social

• participação comunitária

• empoderamento da população beneficiária

• titulação preferencial da mulher

Fonte: Brasil, 2013.

Nesse bojo, a área técnica de Desenvolvimento Territorial da CNM afirma a 

urgência de uma revisão das políticas brasileiras para reduzir os obstáculos enfrenta-

dos pelo Ente municipal e tornar possível os processos de regularização fundiária de 

interesse social. 

O ato de regularizar diferentes situações de informalidade é um processo demo-

rado e  caro. De um lado, temos a reduzida ação orçamentária federal para ações de 

prevenção e enfrentamento à informalidade urbana; de outro, temos as rupturas de 

projetos em decorrência de troca de governos ou ações clientelistas que propiciam a 

expansão irregular das nossas cidades.
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CAPÍTULO 3

O que é Regularização Fundiária?

A ação de implementar medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com 

a finalidade de integrar  assentamentos irregulares ao marco jurídico, isto é,  a provisão 

de  titulação  do terreno ou área  que assegure a segurança jurídica da posse, é conhe-

cida como Regularização Fundiária (BRASIL, 2012, 2013).

O ato de emitir a titulação e assegurar a posse de área ou terreno anterior-

mente informal do ponto de vista da legislação jurídica é apenas uma das facetas da 

compreensão da Regularização Fundiária no Brasil.

A Regularização Fundiária compreende a inserção legal, urbanística  e social dos 

moradores à cidade. 

Veja alguns conceitos de Regularização Fundiária que permeiam a literatura 

brasileira e as atividades da equipe técnica da CNM.

A dimensão jurídica da regularização fundiária visa enfrentar o pro-
blema da irregularidade dominial, referente às situações em que o 
possuidor ocupa uma terra pública ou privada sem um título que lhe 
dê segurança jurídica sobre essa posse. As dimensões urbanística e 
ambiental objetivam superar o problema dos assentamentos implan-
tados sem o devido licenciamento e em desacordo com a legislação 
urbana e de proteção ao meio ambiente. A dimensão social, por sua vez, 
é especialmente importante nas ocupações de baixa renda, de forma a 
ampliar o direito à cidade, o exercício da cidadania e assegurar susten-
tabilidade a todo o processo de regularização fundiária. (BRASIL, 2013).

Já Alfonsin (1997) diz que a 
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Regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os 
aspectos jurídicos, físico e social, que objetiva a permanência das popu-
lações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade 
com a lei para fins de habitação, implicando acessoriamente melho-
rias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e 
da qualidade de vida da população beneficiária.

Segundo Andrade (2008):

Regularizar fundiariamente significa promover ações que visam à titu-
lação final dos beneficiários. Significa tornar legal a posse da terra ocu-
pada. 

Somente  com a integração das práticas jurídica, urbanística  e ambiental  com 

participação  da população que se encontra em situação informal é possível buscar 

soluções  e respostas  à informalidade  urbana.

A Regularização  Fundiária  envolve aspectos jurídicos para a titulação e o regis-

tro imobiliário, além de ações coordenadas no campo urbanístico, ambiental e, sobre-

tudo, social.  

Veja aqui os Princípios da Regularização Fundiária estabelecidos no 

art . 48 da   Lei 11 .977/2009: 

 
Art. 48.  Respeitadas as diretrizes gerais da política urbana estabeleci-
das na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, a regularização fundiária 
observará os seguintes princípios: 
I – ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa 
renda, com prioridade para sua permanência na área ocupada, assegu-
rados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições 
de sustentabilidade urbanística, social e ambiental; 
II – articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio 
ambiente, de saneamento básico e de mobilidade urbana, nos dife-
rentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas, volta-
das à integração social e à geração de emprego e renda; 
III – participação dos interessados em todas as etapas do processo de 
regularização; 
IV – estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e 
V – concessão do título preferencialmente para a mulher.  
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3 .1  Modalidades de Regularização Fundiária no Brasil

Na legislação brasileira, estão previstas quatro modalidades de Regularização 

Fundiária:

1 .  Regularização fundiária de interesse social – é aplicável a assenta-

mentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa 

renda e que atendam a uma das seguintes situações:

• estejam ocupados de forma mansa e pacífica há pelo menos 5 anos;

•  estejam localizados em Zona Especial de Interesse Social (Zeis); 

•  nas situações de áreas públicas declaradas para fins de interesse social em decor-

rência de projetos de regularização fundiária de interesse social. (BRASIL, 2009, art. 

47, inc.  VII, com adaptações).

2 . Regularização fundiária de interesse específico – quando não está   

caracterizado o interesse social de acordo com  inc. VII do art. 47 da Lei 

11.977/2009.

As ações de regularização fundiária de interesse específico não estão  
isentas de emolumentos para as providências a cargo do Registro 
de Imóveis. Destinam-se à regularização de parcelamentos irregula-
res ocorridos já sob a vigência da atual lei de parcelamento do solo, 
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devendo observar a execução de projeto específico de regularização 
fundiária, elaborado de acordo com as diretrizes fixadas pelos arts. 51 
e 62 da Lei 11.977/2009, devidamente aprovado pelo Município, o qual 
deverá observar, também, as disposições da Lei 6.766/1979, conforme 
dispôs o art. 64 da Lei 11.977/2009, e com as mitigações autorizadas 
por seu art. 52 (PAIVA, 2012).

3 . Regularização fundiária inominada ou de antigos loteamentos 

–  é aplicável aos loteamentos implantados com a legislação vigente ante-

riormente ao advento da atual Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

6.766/1979).  Essa modalidade é regulamentada pelo  Decreto 7.499/2011.

A regularização de loteamentos anteriores a 1979, prevista no art. 71 da 

Lei 11.977/2009, estabelece que “as glebas parceladas para fins urbanos ante-

riormente 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”. Assim, esses parcela-

mentos devem estar de acordo com as normas exigidas à época em que foram 

realizados, de modo que estejam integrados à estrutura da cidade.

Para beneficiar-se dessa regularização, é fundamental que o loteamento com-

prove que sua implantação ocorreu antes de 19 de dezembro de 1979. Para a compro-

vação dessa situação, pode-se lançar mão de diversos meios de prova: lançamento 

tributário, legislação de oficialização de vias e logradouros públicos pelos municípios, 

fotos aéreas, documentos extraídos de processos administrativos etc. (PAIVA, 2012).

4 . Regularização fundiária em imóveis do patrimônio público – regu-

lamentada pela Lei 11.481/2007, prevê medidas voltadas à regularização 

fundiária de interesse social em imóveis da União.
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AVISO 

IMPORTANTE

Cabe ao gestor identificar a modalidade de regulari-

zação fundiária nas áreas do Município, para que seja viável 

a adoção de medidas para  iniciar o processo  de regulariza-

ção fundiária. 

A CNM alerta que cada modalidade apresenta dife-

rentes  tipos de instrumentos a serem utilizados  e tramita-

ção legal.

Esta  cartilha tem como objetivo explicar  os procedimentos e as formas 

de  acesso aos recursos destinados às ações de regularização fundiária de inte-

resse social regulamentada pela Lei 11.977/2009.



19
Regularização Fundiária  Urbana de Interesse Social:
dificuldades e perspectivas para o Ente municipal

CAPÍTULO 4

 A importância do Município no 
processo de Regularização Fundiária 

de Interesse Social

De acordo com a Lei 11.977/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios têm a legitimidade de promover ações de regularização fundiária.

No entanto,  a população que reside nos assentamentos informais de maneira 

individual ou coletiva, tais como cooperativas habitacionais, associações de morado-

res, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, podem 

promover ações de regularização fundiária.

 Porém, o Poder Público – municipal, estadual ou federal –  possui  procedimen-

tos específicos em qualquer ação de regularização fundiária.
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Atribuições exclusivas do Município

• Dispor sobre o procedimento de regulariza-

ção fundiária em seu território, por meio de 

norma municipal.

• Definir os procedimentos para a elaboração e aprovação do projeto de regu-

larização fundiária urbana, no que se refere aos desenhos, memorial descri-

tivo e ao cronograma físico de eventuais obras e serviços a serem realizados.

• Analisar e aprovar o projeto de regularização fundiária, de acordo a Lei 

11.977/2009 e com a legislação municipal, se houver.

• Promover o licenciamento ambiental de intervenções caracterizadas como 

regularização fundiária de interesse social, num ato único correspondente 

à análise e aprovação do projeto de regularização fundiária urbana, desde 

que o Município possua conselho de meio ambiente e órgão ambiental 

capacitado  (BRASIL, 2013).

A CNM informa que a ausência de normas municipais especí-

ficas não impede a aplicação da Lei 11.977/2009.

A CNM sugere que a  execução de ações e procedimentos para 

a implementação de processos de Regularização Fundiária esteja inte-

grada a uma das seguintes pastas: Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Muni-

cipal de Planejamento ou de Desenvolvimento Urbano, porém com representantes das 

secretarias de meio ambiente, transporte e mobilidade urbana, entre outros, e com a 

participação da população diretamente envolvida nas ações.

No entanto,  a coordenação  do grupo responsável pelas ações de regularização 

fundiária deve ser multidisciplinar, composta por advogados que tenham experiência 

com legislação urbanística, arquitetos, geógrafos, engenheiros, assistentes socais e téc-

nicos de apoio administrativo. 

Para a CNM,  é  importante que os profissionais responsáveis pertençam ao 

corpo de funcionários efetivos do Município para redução dos gastos e disseminação 

 
AVISO IMPORTANTE

 
ATENÇÃO
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do conhecimento, uma vez que os atuais programas  de regularização não preveem 

recursos para a contratação de profissionais.

4 .1  A importância de outros atores 

Sabemos que o Município possui ações exclusivas para ações de regularização 

fundiária, mas outros atores  também participam do processo, com papéis específicos.

A CNM lista importantes atores e suas atribuições no processo de regulariza-

ção fundiária.

a) O papel do poder público: Municípios, Estados, Distrito Federal, União ou órgãos dele-

gados da administração indireta:

• lavrar auto de demarcação urbanística;

• notificar para eventual impugnação ao procedimento de demarcação urba-

nística;

• propor alterações ao auto de demarcação urbanística ou adotar quaisquer 

outras medidas para afastar eventuais oposições dos proprietários ou dos 

confrontantes da área objeto de intervenção;

• elaborar projeto de regularização fundiária urbana e, no caso dos Estados, 

da União e de órgãos da administração indireta, submetê-lo à aprovação 

da prefeitura municipal;

• submeter o parcelamento decorrente do projeto de regularização fundiária 

urbana aprovado pela prefeitura municipal ao registro imobiliário;

• conceder título de legitimação de posse aos ocupantes das áreas objeto de 

demarcação urbanística para fins de promoção de regularização fundiária 

de interesse social;

• assegurar o direito à moradia dos ocupantes que não puderem ser legitima-

dos na posse em razão da relocação definida no projeto de regularização 

fundiária de interesse social  (BRASIL, 2013).
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b) O papel do Cartório de Registro de Imóveis: 

• emitir certidão de matrícula ou transcrição da área a ser regularizada por  

meio de demarcação urbanística;

• recepcionar e analisar o auto de demarcação urbanística elaborado pelo 

poder público para fins de promoção de regularização fundiária de inte-

resse social;

• proceder às buscas para identificar o proprietário, bem como as matrículas 

e transcrições referentes à área objeto de demarcação urbanística;

• notificar o proprietário da área e seus confrontantes, para eventual impug-

nação ao procedimento de demarcação urbanística;

• notificar o poder público responsável pela regularização fundiária de inte-

resse social para manifestação nos casos de impugnação, bem como pro-

mover tentativa de acordo entre o ente promotor e o impugnante;

• averbar o auto de demarcação urbanística nas matrículas correspondentes;

• se for o caso, abrir matrícula da área objeto de regularização fundiária com 

fundamento no inciso I do art. 288-A, da Lei de Registros Públicos 6.015/1973;

• recepcionar e registrar o parcelamento decorrente de projeto de regulariza-

ção fundiária na respectiva matrícula, quando este for exigível, ou do parce-

lamento de fato, quando a execução do projeto for dispensável;

• abrir as matrículas das parcelas resultantes do parcelamento;

• registrar o título de legitimação de posse concedido pelo poder público em 

favor dos beneficiários das áreas objeto de demarcação urbanística, bem 

como outros títulos outorgados no âmbito de programas de regularização 

fundiária de interesse social;

• registrar a conversão da legitimação de posse em propriedade, a requeri-

mento dos beneficiários, após análise dos documentos por estes apresen-

tados, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais necessários 

(BRASIL, 2013).
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c) A participação dos beneficiários dos processos de regularização fundiária 

de interesse social:

• participar e acompanhar todas as etapas  do processo de regularização fundiária 

urbana;

• solicitar ao poder público responsável pela regularização fundiária de interesse 

social a concessão do título de legitimação de posse, entregando-lhe todos os 

documentos necessários;

• solicitar ao Cartório de Registro de Imóveis a conversão do título de legitimação 

de posse em propriedade, apresentando os documentos necessários para tanto 

(BRASIL, 2013, com adaptações).
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CAPÍTULO 5

Os tipos de instrumentos aplicados aos 
processos de regularização fundiária de 

interesse social

Os instrumentos que o Ente municipal pode utilizar nas ações de regularização 

fundiária irão depender da situação fundiária da área ou imóvel, para que a escolha e a 

aplicação do instrumento sejam eficazes na garantia da função social da propriedade.

Nesse sentido, é importante os gestores conhecerem os instrumentos, a fim 

de que possam analisar o mais adequado para a realidade da área a ser regularizada.

A CNM apresenta os principais tipos de instrumentos disponíveis a depender 

da situação do domínio fundiário da área ou terreno a ser regularizado.3

3   As informações que constam do Quadro 2 foram extraídas de: IJSN, 2008. Para informações detalhadas de cada instrumento, consultar o 
site: www.ijsn.es.gov.br/regularizacaofundiaria.
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Quadro 2 – Instrumentos para a promoção da Regularização Fundiária

Fonte: IJSN, 2008.

A CNM, no quadro abaixo, resume os principais instrumentos jurídicos que 

podem ser aplicados pelo Ente municipal  nas ações de regularização fundiária rela-

tiva ao domínio fundiário. 
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Quadro 3 –  Instrumentos Jurídicos para a promoção da Regularização Fundiária

Finalidade Instrumento Aplicação Título Requisitos Base Legal

Transferência 
ou aquisição de 
propriedade 
(domínio pleno)

Doação 
(alienação 
gratuita)

Áreas públicas 
e privadas

Escritura pública 
ou termo admi-
nistrativo

No caso de bens públi-
cos, prévia avaliação e 
autorização legislativa. 
Licitação dispensada 
no caso de regulariza-
ção de interesse social

Art. 538 e ss do 
Código Civil. Art.  
17 da Lei 8.666 
(bens públicos)

Compra 
e venda 
(alienação 
onerosa)

Áreas públicas  
e privadas

Escritura pública 
ou termo admi-
nistrativo

Art. 481 e ss do 
Código Civil. Art. 
17 da Lei 8.666 
(bens públicos)

Usucapião 
especial 
urbano

Áreas privadas
Sentença de 
usucapião

5 anos de posse sem 
oposição. Até 250 
metros

 

Transferên-
cia ou aquisi-
ção de domí-
nio útil (direito 
real sobre coisa 
alheia)

CDRU – 
Concessão de 
Direito Real 
de Uso

Áreas públicas 
e privadas

Escritura pública 
ou termo admi-
nistrativo

No caso de bens públi-
cos, prévia avaliação e 
autorização legislativa. 
Licitação dispensada 
no caso de regulariza-
ção de interesse social

Art. 7o do Dec.-
-Lei 271/1967

CUEM – 
Concessão de 
Uso Especial 
para fins de 
Moradia

Áreas públicas
Termo Adminis-
trativo ou sen-
tença judicial

Posse com intenção 
de dono, ininterrupta 
e sem oposição, de 
área urbana de até 250 
metros, anterior a 30 
de junho de 1996

Art. 4o, V, H, 
do Estatuto da 
Cidade. Art. 
1.225, XI, do 
Código Civil. MP 
2.220/2001
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Finalidade Instrumento Aplicação Título Requisitos Base Legal

Reconheci-
mento ou 
Transferência  
de direitos pos-
sessórios

Legitimação 
de Posse

Áreas públicas 
ou privadas

Termo Adminis-
trativo 

Prévio procedimento 
de demarcação urba-
nística em procedi-
mento de regularização 
fundiária de interesse 
social

Art. 47, III e 58 
a 60-A da Lei 
11.977/2009Posse mansa e pacífica

Beneficiário não pode 
ser concessionário, 
foreiro ou proprietá-
rio de outro imóvel 
urbano ou rural

Cessão de 
Posse

Áreas em pro-
cesso de desa-
propriação 
com imissão na 
posse em favor 
do ente expro-
priante

Termo Adminis-
trativo

Imissão na posse pelo 
Poder Público em 
processo de desapro-
priação

Art. 26, § 3 a 5 da 
Lei 6.766/1979

Fonte: Adaptado de Brasil (2013).

 

A Lei 11.977/2009 trouxe os instrumentos de demarcação urbanística e legiti-

mação de posse como passíveis de serem aplicados pelo poder público nas áreas priva-

das demarcadas como de interesse social desde que não exista oposição. Outro ponto 

importante dessa lei foram os avanços jurídicos na regularização fundiária de interesse 

social em Áreas de Preservação Ambiental (APP).
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CAPÍTULO 6

Mãos à obra: as etapas  de 
Regularização Fundiária – da 

Demarcação Urbanística à Legitimação 
de Posse

O projeto de Regularização Fundiária

O que é  o  Projeto de Regularização Fundiária (PRF)?

É o  instrumento criado pela Lei Federal 11.977/2009 para o planejamento das 

soluções jurídicas, urbanísticas e ambientais, de forma pactuada com a população 

moradora do assentamento irregular, que deve ser implementado nos casos de regu-

larização de interesse social e específico. 

O que deve conter o Projeto de Regularização Fundiária?

O projeto  deve conter  as  delimitações e as infraestruturas urbanas  da área a 

ser regularizada. Ele deve estar associado ao cadastro físico e social, além de atender 

às exigências da Lei Federal 11.977/2009.
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Veja o que diz  o art . 54 da Lei Federal 11 .977/2009?

Art. 54.  O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada para defi-
nir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identi-
ficar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público. 
§ 1o  O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regulariza-
ção fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, 
ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana con-
solidada, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção 
implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de 
ocupação irregular anterior. 
§ 2o  O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por profis-
sional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regula-
rização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 
II – especificação dos sistemas de saneamento básico; 
III – proposição de intervenções para 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 urba-
no-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a 
proteção das unidades de conservação, quando for o caso; 
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores pro-
piciada pela regularização proposta; e 
VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, quando 
for o caso.
§ 3o A regularização fundiária de interesse social em áreas de preserva-
ção permanente poderá ser admitida pelos Estados, na forma estabe-
lecida nos §§ 1o e 2o deste artigo, na hipótese de o Município não ser 
competente para o licenciamento ambiental correspondente, mantida 
a exigência de licenciamento urbanístico pelo Município. (Incluído o 
parágrafo único pela Lei 12.424, de 2011)
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• Quem aprova o Projeto de Regularização Fundiária?

A análise e a aprovação do projeto são realizadas pelo Município, inclusive a emis-

são das licenças ambientais e urbanísticas, conforme  está expresso na Lei 11.977/2009.

Com a aprovação do projeto e registro do parcelamento na matrícula da gleba 

no Cartório de Registro de Imóveis, dar-se-ão a instituição do condomínio edilício e  a 

abertura de matrículas  para cada lote. 

Passo 1: Cadastro físico da situação fundiária e do uso e ocupação do solo 

existente

Qualquer Município interessado em  iniciar o processo de regularização fun-

diária deve  realizar um levantamento físico e social  da área para  realizar a demarca-

ção urbanística.  

Cadastro Físico
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• O que deve ser considerado?

Os  limites da área; confrontantes; equipamentos públicos existentes; hidrografia 

(córregos, nascentes); linhas de transmissão, gasodutos; vegetação arbórea; edificações; 

sistema viário; alinhamento de quadras e lotes; infraestrutura implantada.

 

TOME NOTA

Elaboração da planta e memorial descritivo da área, con-

tendo medidas perimetrais, área total, confrontantes e 

coordenadas dos vértices definidores dos limites, com 

base no levanta mento planialtimétrico cadastral e na 

análise de planta e certidão de matrícula ou transcrição, 

previamente solicitados junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis. (BRASIL, 2010).

A planta e o memorial devem ser elaborados com base nos relatórios técnicos, 

mapas, plantas e fotografias confeccionados nas etapas de levantamentos cadastrais. 
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• O que observar e selecionar  para elaboração dos documentos técnicos?

• Áreas ocupadas versus vazios urbanos.

• Situação de propriedade (áreas públicas versus privadas, domínios fundiários 

de acordo com o cartório de registro imobiliário).

• Uso do solo urbano (implantação das edificações nos lotes, as atividades 

desenvolvidas, número de pavimentos, densidade das habitações, os pro-

blemas detectados com as ocupações, dentre outros).

• Essas informações podem ser obtidas a partir de busca cartorária, visitas 

em campo, documentações existentes no setor patrimonial do Estado e do 

Município, no setor cadastral (arrecadação fiscal) do Município e na Gerên-

cia Regional do Patrimônio da União. 

• Entretanto, conversas prévias com os moradores da área, em especial o 

morador mais antigo, podem ser de grande validade para condicionar a 

busca de informações fundiárias.

• Como resultado dessa parte do diagnóstico, deve ficar clara a situação fun-

diária do assentamento informal, ou seja, a identificação de áreas que apre-

sentam domínio público e das que são de propriedade privada.

• Em relação às áreas de domínio público, é importante distinguir entre as 

áreas pertencentes à União, ao Estado e ao Município. Em relação às áreas 

de domínio público, é importante distinguir entre as áreas pertencentes à 

União, ao Estado e ao Município. Vale ressaltar que RF em áreas pertencen-

tes ao poder municipal pode ser mais ágil. (IJSN, 2008).

A pesquisa fundiária deve ser  reali-

zada  nos registros de imóveis competentes 

e nos órgãos patrimoniais dos Entes fede-

rados
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A pesquisa fundiária serve para auxiliar nos seguintes procedimentos:

• delimitação da poligonal do assentamento;

• planta de sobreposição da situação fática e registral;

• atos normativos (aprovação de lei, edição de auto de demarcação etc.); 

• requerimento dirigido ao Registro de Imóveis, acompanhado de documen-

tos técnicos (planta e memorial descritivo).

Passo 2: Cadastro social

O cadastro social é importante para identificar o perfil 

de todos os moradores e seus diversos aspectos. O cadastro 

social é útil na implementação das ações jurídicas, urbanísti-

cas e ações sociais necessárias.

Veja aqui  elementos  que podem auxiliar os gestores no levantamento do per-

fil social dos moradores!

• Verificar a situação socioeconômica dos  moradores.

• Identificar  documentação civil, por exemplo, RG, CPF, certidão de casa-

mento.

• Verificar a  composição familiar.

• Verificar o tempo de residência.

A CNM alerta que a verificação e a coleta dos dados civis são importantes para 

o atendimento das  exigências de  processos de regularização fundiária.
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Passo 3:  Demarcação Urbanística

O que é?

É um procedimento administrativo pelo qual o poder público demarca os limi-

tes, isto é, área de superfície e localização do  imóvel de domínio público ou privado 

para os procedimentos de regularização fundiária de interesse social.

Quem pode fazer?

Cabe exclusivamente ao poder público, ou seja, à União, aos Estados, aos Muni-

cípios e ao Distrito Federal, incluindo seus órgãos delegados da administração indireta, 

a demarcação urbanística de interesse social. 

Para que serve?

É um procedimento que pode ser utilizado para a regularização fundiária de 

interesse social nas áreas de ocupação urbana já consolidada  e  caracterizada por ocu-

pação de  baixa renda.
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Quadro 4 –  Ente responsável pela demarcação

Fonte: Brasil, 2010.

O auto de demarcação urbanística deve ser instru-

ído com os seguintes documentos:

• planta e memorial descritivo da área a ser regulari-

zada, nos quais constem suas medidas perimetrais, 

área total, confrontantes, coordenadas preferencial-

mente georrefe renciadas dos vértices definidores

de seus limites, número das matrículas ou transcrições atingidas, indicação 

dos proprietários identificados e não identificados em razão de descrições 

imprecisas dos registros anteriores;

• planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área cons-

tante

• do Registro de Imóveis e, quando possível, com a identificação das situações

• mencionadas no item anterior; e

• certidão da matrícula ou transcrição da área a ser regularizada, emitida pelo 

Registro de Imóveis, ou, diante de sua inexistência, das circunscrições imo-

biliárias  anteriormente competentes.

 
AVISO 

IMPORTANTE
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Após receber o auto de demarcação urbanística, o oficial de Registro de 

Imóveis deve providenciar a notificação pessoal dos proprietários e dos con-

frontantes da área demarcada, para, querendo, apresentarem impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quando a demarcação urbanística abranger ou confrontar com imóveis 

de domínio público, cabe ao ente promotor a notificação dos órgãos responsá-

veis pela administração patrimonial dos entes federados envolvidos. Também 

cabe ao ente promotor notificar por edital os proprietários e confrontantes da 

área, caso esses não sejam localizados para notificação pessoal, bem como dos 

demais interessados.

Não havendo impugnação, o oficial de Registro de Imóveis deve aver-

bar a demarcação urbanística nas matrículas atingidas. Se o imóvel demarcado 

não possuir matrícula, esta deve ser aberta com fundamento no art. 288-A da 

Lei no 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos.

Havendo impugnação, é possível um acordo entre as parte envolvidas, a 

ser conduzido pelo oficial do Registro de Imóveis, ou o encerramento do pro-

cedimento em relação à área impugnada.

Averbada a demarcação urbanística, o passo seguinte é a aprovação do 

projeto de regularização fundiária e o registro do parcelamento dele decorrente, 

com abertura de matrícula dos lotes respectivos.

Com as matrículas dos lotes abertas, passa-se à etapa da legitimação de 

posse em favor dos ocupantes da área demarcada, ou, quando for possível, da 

titulação por meio de outro instrumento jurídico que assegure direito real sobre 

o imóvel aos ocupantes (BRASIL, 2013).

                         



37
Regularização Fundiária  Urbana de Interesse Social:
dificuldades e perspectivas para o Ente municipal

Passo 4: Legitimação de Posse

O que é?

É um instrumento que reconhece a posse exercida por moradores das áreas 

que foram objeto de demarcação urbanística. 

Em linhas gerais, o instrumento poder ser utilizado pelo poder público em 

situações que for caracterizada a posse mansa e pacífica de pessoas que não possuam 

título de propriedade ou de concessão, bem como não sejam foreiras de outro imó-

vel urbano ou rural.

Um dos objetivos da legitimação é dar fé pública às posses identificadas e qua-

lificadas, por meio da expedição de um título pelo poder público, em nome do mora-

dor, e de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis.
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Quando feita em áreas privadas, a legitimação de posse possibilita a 

aquisição de propriedade por meio da “usucapião administrativa”. No caso de 

áreas públicas, o título de legitimação de posse nunca será convertido em pro-

priedade, uma vez que a usucapião dessas áreas é vedada pela Constituição 

Federal, mas poderá ser convertido em concessão de uso especial para fins de 

moradia desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela Medida Provi-

sória 2.220/2001.

Assim, se a demarcação urbanística é feita pelo próprio ente público 

detentor do domínio do imóvel, a legitimação de posse é um passo desneces-

sário, já que é possível fazer de imediato a transferência de direito real ao pos-

suidor, por meio de instrumentos como a Concessão de Uso Especial para Fins 

de Moradia (CUEM), a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), ou a doação, 

por exemplo (BRASIL, 2013).

Quem pode fazer?

Cabe exclusivamente ao poder público, ou seja, à União, aos Estados, aos Muni-

cípios e ao Distrito Federal. 

Passo 5:  Procedimentos para a aplicação da legitimação de posse

Sabemos que a legitimação de posse é um procedimento vinculado à demar-

cação urbanística. 

São obrigatórios,  para que se possa aplicar a legitimação de posse, os  seguin-

tes critérios:

• o assentamento irregular tenha sido objeto de demarcação urbanística;

• o projeto de regularização fundiária de interesse social tenha sido elabo-

rado e aprovado; 

• o parcelamento do solo urbano decorrente do projeto de regularização 

tenha sido registrado.
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Cada ente promotor deverá estabelecer procedimentos próprios para a con-

fecção dos títulos, que devem ser concedidos preferencialmente à mulher e obrigato-

riamente registrados na matrícula do imóvel.

Como confeccionar os títulos de posse?

Atribuições do poder público para a confecção dos títulos:

• identificar as casas e os lotes inseridos na área objeto de demarcação 

urbanística e cadastrar seus moradores;

• coletar informações relativas à condição de não proprietários, não 

concessionários e não foreiros de outro imóvel urbano ou rural, e 

relativas à ausência de benefício anterior de legitimação de posse, 

se for o caso. Estas informações podem ser apresentadas mediante 

declaração do beneficiário firmada sob as penas da lei;

• verificar o atendimento aos requisitos legais necessários à legitima-

ção de posse e instruir processo administrativo com todos os docu-

mentos comprobatórios dessa condição.

O título deve conter o nome do morador responsável pelo lote, prefe-

rencialmente da mulher, ou os nomes do casal. Devem constar, ainda, a refe-

rência ao lote e informações que permitam identificar o possuidor, dentre as 

quais o número de documento oficial, podendo sua qualificação completa ser 

efetuada posteriormente, no momento do registro, mediante simples requeri-

mento do interessado dirigido ao Registro de Imóveis.
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FIQUE ATENTO

De que forma podemos converter a legitimação 

da posse em propriedade?

Quando o título é conferido a moradores de 

áreas privadas, seus  beneficiários podem requerer o 

reconhecimento de propriedade depois de 5 (cinco) anos 

do registro da legitimação de posse. Este prazo vale para 

lotes menores ou iguais a 250 m2 utilizados para fins de 

moradia, situação em que se aplica o art. 183 da  Consti-

tuição Federal. Quando o lote for maior do que 250 m2, 

o prazo para reconhecimento da propriedade é aquele 

determinado pela legislação que rege as diversas formas 

de usucapião.

A conversão da legitimação de posse deverá ser requerida pelo benefici-

ário diretamente no Registro de Imóveis onde o título está registrado, mediante 

a apresentação dos seguintes documentos:

• documento oficial de identidade;

• declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural;

• declaração de que o imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua 

família,

• declaração de que não teve reconhecido anteriormente o direito à 

usucapião de imóveis em áreas urbanas.

Além disso, também deve apresentar certidões que demonstrem a ine-

xistência de ações em andamento relativas à posse ou à propriedade do imóvel, 

a serem fornecidas pelo poder público (BRASIL, 2013).
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A Lei 11.977/2009 e a Lei 6.015/1973 preveem gratuidade de alguns atos 

de registro, a saber:

• a averbação do auto de demarcação urbanística;

• o registro dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de 

interesse social;

• o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário 

de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas;

• a primeira averbação de construção residencial de até 70 m2 (setenta 

metros quadrados) de edificação em áreas urbanas objeto de regulari-

zação fundiária de interesse social;

• o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder 

público e de sua conversão em propriedade; e

• outros atos decorrentes de regularização fundiária de interesse social a 

cargo da administração pública.

O primeiro registro de direito real, o registro de título de legitimação de 

posse e a primeira averbação de construção residencial mencionados acima 

independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive 

previdenciários.

Quanto a isso, a Lei no 8.212/1991 permite expressamente a averbação 

da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de inte-

resse social, sem restrição de área, independentemente da prova de inexistência 

de débito (CND) previdenciário. (BRASIL, 2013).
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CAPÍTULO 7

 Como o  Município  pode pleitear 
recursos?

As ações federais de apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas  estão 

inseridas na  Ação Federal  8.866 – Apoio à Regularização Fundiária em  Áreas Urbanas 

(Papel Passado), do Programa 2.054 – Planejamento Urbano Ação Apoio à Regulari-

zação Fundiária em Áreas Urbanas, em execução pela   Secretaria Nacional de Acessi-

bilidade e Programas Urbanos, do Ministério das Cidades.

O objetivo do Papel Passado é promover a regularização fundiária urbana como 

forma de acesso à terra urbanizada e de redução da pobreza urbana, combinando 

ações de fortalecimento institucional e de implementação de processos de regulari-

zação fundiária urbana.

 
ATENÇÃO

Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as entidades civis 

sem fins lucrativos e  as defensorias públicas dos Estados e do 

Distrito Federal podem pleitear recursos  do Papel Passado 

quando estiver aberto o processo de seleção das propostas.
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Como os Municípios podem pleitear recurso do Papel Passado?

 A CNM explica que o Município apenas poderá pleitear recursos do programa 

Papel Passado quando estiver aberto o prazo de  envio das propostas. Em geral, ocorre 

uma vez ao ano.

 A proposta pode abranger mais de um assentamento irregular. No entanto, 

cada assentamento  irregular  inserido  na proposta deve ser identificado e caracte-

rizado na carta-consulta, bem como  ter sua área delimitada a partir de imagem de 

satélite ou fotografia aérea.

Outro  aspecto importante para o qual a CNM chama a atenção se refere ao 

levantamento e à caracterização das atividades a serem desenvolvidas, ao custo esti-

mado para cada assentamento irregular que for objeto da proposta, às contrapartidas 

e aos prazos de efetivação

Qual o valor máximo de recursos que pode ser pleiteado?

A CNM alerta que as propostas não  poderão ter valor inferior a R$ 100.000,00 

(cem mil reais) e para as propostas que tenham valor de repasse inferior a R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais) não serão exigidas contrapartidas.

Onde cadastrar a(s)  proposta (s)?

Os Municípios interessados em participar do processo de seleção do Programa 

Papel Passado deverão encaminhar as propostas através do Siconv (Portal de Con-

vênios do governo federal) juntamente como as cartas-consulta, conforme modelo 

disponibilizado no site do MCIDADES (www.cidades.gov.br)  quando estiver aberto o 

prazo de seleção de propostas do Programa Papel Passado.

 Além do cadastramento da proposta, a ser realizado inicialmente no Siconv, 

cabe ao proponente o envio da carta-consulta,  que deve constar o número de regis-

tro do Siconv. 
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) esclarece que não será aceito 

apenas o cadastramento de proposta no Siconv sem o envio das cartas-consulta. Tam-

bém serão priorizados os proponentes que demonstrarem capacidade técnica para a 

implementação das ações que visem  à entrega de títulos  aos moradores que residem 

em áreas informais.

Como funcionam a classificação e a seleção?

A análise e a classificação das propostas devem ser promovidas pelo Ministério 

das Cidades, com base nas informações contidas nas cartas-consulta. Após a classifica-

ção, ocorrerão entrevistas técnicas para averiguação da estrutura técnica e institucio-

nal do proponente e, por fim, será divulgado o resultado da seleção. Depois da divul-

gação, se houver necessidade de ajustes, o proponente terá dez dias para adequá-la 

e, finalmente, caberá   à agência da Caixa Econômica Federal no Município ou Estado 

formalizar o contrato de repasse com o proponente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A CNM sugere medidas que visam à redução da informalidade urbana, porém 

reivindica a necessidade de ações contínuas e com recursos adequados para o enfren-

tamento dessa realidade. Para a entidade, ainda são tímidas as ações voltadas à regu-

larização fundiária articuladas às políticas sociais.

Assim, as ações em andamento do governo federal padronizam as estratégias e 

as exigências para  os Municípios  interessados em pleitear recursos federais que visam 

ao enfrentamento da informalidade urbana. 

O acesso aos recursos ocorre majoritariamente por seleção, o que significa que 

nem todos os Municípios que encaminharam propostas ou que necessitam de recur-

sos serão contemplados. A CNM defende uma  ação nacional de apoio à regularização 

fundiária de forma contínua e respeitando a diversidade e a capacidade  institucional 

e infraestrutura municipal.
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FIQUE POR DENTRO DA LEGISLAÇÃO!

Consulte aqui  os marcos legais da Regularização Fundiária:

Lei  11 .977/2009 –  Trata da  Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos 

no Brasil: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>.

Lei 12 .424/2011  – Trata do Registro da Regularização Fundiária de Assentamentos 

Urbanos no Brasil: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/

l12424.htm>.

Lei 12 .651/2012 –  Trata da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos em 

Áreas  de Preservação Ambiental: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm>.

Lei 11 .481/ 2007 – Trata da Regularização Fundiária  no patrimônio da União:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm>.

Lei 11 .952/2009 – Trata da Regularização Fundiária na Amazônia Legal:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11952.htm>.
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 LEITURAS RECOMENDADAS

BRASIL,  MINISTÉRIO DAS CIDADES. Regularização Fundiária Urbana: como apli-

car a Lei Federal 11.977/2009. Brasília: Ministério das Cidades  Secretaria Nacional de 

Acessibilidade e Programas Urbanos e Secretaria Nacional de Habitação, 2013, 56p.

______. Manual de Preenchimento das Cartas-Consulta papel Passado.  Brasília: Minis-

tério das Cidades  Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos e Secre-

taria Nacional de Habitação, 2013. 

______. Papel Passado. Manual da Ação Programática 8.866. Brasília: Ministério 

das Cidades  Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos e Secretaria 

Nacional de Habitação, 2011.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS – CNM.  O Plano Diretor como 

instrumento de Desenvolvimento Urbano Municipal: orientações para  o processo de elabo-

ração e revisão do Plano Diretor. Brasília: CNM, 2013.



48
Regularização Fundiária  Urbana de Interesse Social:

dificuldades e perspectivas para o Ente municipal

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia: instrumentos e experiências de regularização 

fundiária nas cidades brasileiras. FASE – GTZ – IPPUR/ UFRJ, 1997.

ANDRADE, Maria Ester Lemos de. Regularização Fundiária de favelas: o caso HBB. Brasí-

lia: UnB – PPG /FAU, Dissertação. Planejamento Urbano, 2008.

BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES. Regularização Fundiária Urbana: como aplicar a Lei 

Federal no 11.977/2009. Brasília: Ministério das Cidades,  Secretaria Nacional de Aces-

sibilidade e Programas Urbanos e Secretaria Nacional de Habitação, 2010 e 2013, 56p.

______. Lei Federal 11.977, de 27 de julho de 2009.

______. Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Brasília, 2001.

BRASIL. Lei Federal 6.766, 19 de dezembro de 1979. Parcelamento do Solo Urbano.

DAVIS, M. Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2006.

FERNANDES, Edésio. Regularização de Assentamentos Informais: o grande desafio 

dos municípios, da sociedade e dos juristas brasileiros. In: ROLNIK, Raquel et al. Curso 

a distância em Regularização Fundiária de Assentamentos Informais Urbanos. Belo Horizonte: 

PUC Minas Virtual, 2006.

IJSN. Habitação e Regularização Fundiária: instrumentos para repasse. IJSN, Vitória-ES, 

2008. Disponível em: www.ijsn.es.gov.br. Acesso em: 21/3/2012.



49
Regularização Fundiária  Urbana de Interesse Social:
dificuldades e perspectivas para o Ente municipal

IPEA. Gestão do uso do Solo e Disfunções do Crescimento Urbano: instrumentos de planeja-

mento e gestão em aglomerações urbanas: uma análise comparativa. Brasília: IPEA, USP.

INFURB, 2002.

MARICATO, Ermínia. Contribuição para um plano de ação brasileiro. In: Nabil Bonduki 

(Org.). Habitat – As práticas bem sucedidas em habitação, meio ambiente e gestão urbana nas 

cidades brasileiras. São Paulo: Studio Nobel, 1997.

PAIVA, João Pedro Lamana. Regularização Fundiária de Interesse Social. Brasília: IRIB, 2012. 



50
Regularização Fundiária  Urbana de Interesse Social:

dificuldades e perspectivas para o Ente municipal

Informações sobre  ações de regularização fundiária urbana:

 

Área Técnica de Habitação

Planejamento Urbano da CNM

Tel.: (61) 2101 6039

Correio eletrônico:   d.territorial@cnm.org.br

        habitacao@cnm.org.br





Sede
SCRS 505, Bl. C – Lt. 01 – 3o Andar
CEP: 70350-530 – Brasília/DF
Tel/Fax: (61) 2101-6000

Escritório Regional
Rua Marcílio Dias, 574
Bairro Menino Deus
CEP: 90130-000 – Porto Alegre/RS
Tel/Fax: (51) 3232-3330

@portalcnm

/TVPortalCNM

/PortalCNM

www.cnm.org.br

/PortalCNM


