Mensagem nº ~31

Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.883,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela
Advocacia-Geral da União.

Brasília, j2, de março de 2018.

PROCESSO N~ 00688.000035/2018-02
ORIGEM: STF - Oficio nO 2621/2018, de 21 de fevereiro de 2018.
RELATOR: MIN. LUIZ FUX
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 5883

Despacho da Advogada-Geral da União

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e
efeitos do art. 4~, inciso V, da Lei Complementar n~ 73, de 10 de fevereiro de 1993, as
anexas INFORMAÇÕES N~ 00061/2018/CONSUNIÃOICGU/AGU, elaboradas pelo
Advogado da União Dr. RENATO DO REGO VALENÇA.

Brasília, 12 de março de 2018.

GRACE MARIA FE
Advogada-

DÉS MENDONÇA
ral da União

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA llNIÃO N° 00138/2018

PROCESSO: 00688.000035/2018-02
ORIGEM: STF - Ofício na 2621/2018. de 21 de fe"creiro dc 2018.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade na 588)

Estou

de

acordo

com

as

[N 1"()Rf\IAC,'ÜI:S

00061/2018/CONSUNIÃOICGU/AGU.

Submeto a matéria à consideração do Senhor Consultor-(icral da l iniào.

Brasília. 8

de março de 2018.

Consultor-Geral da União Substituto

De acordo.

À elevada consideração de Sua Excelência a Senhora /\d\ogada-( ieral da ( inião,

Brasília.

S de março de 2018.

~ ~(~

MARCELO AUGUSTO CARMO DE VASCONCELLOS
Consultor-Geral da União

n"

ADVOCACIA-GERALDA UNIÃo
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

INFORMAÇÕES N° 0006112018/CONSUNIÃO/CGU/AGU
PROCESSO N° 00688.000035/2018-02.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5.883.
REQUERENTE: INSTITUTO DE ARQUITETURA DO BRASIL - IAB.
REQUERIDOS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL.
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX.

Exmo. Sr. Consultor-Geral da União,

I - RELATÓRIO:

1.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta

pelo Instituto de Arquitetura do Brasil (lAB), no qual se questiona a constitucionalidade de
dispositivos da Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária
rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da refonna agrária e sobre
a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a
eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União e altera algumas leis.
2.

Em síntese, o Autor impugnou a regularização fundiária (arts. 9° a 82 e arts. 83, 84 e 87 a

90, todos da Lei n° 13.465/2017, § 2° do art. ll-C da Lei n° 9.636/98, incluído pelo art. 93 da Lei
n° 13.465/2017 e § 5° do art. 1° do Decreto-Lei n° 1.876181, incluído pelo art. 95 da Lei n°
13.465/2017), a legitimação fundiária (arts. 23 e 24, 9°, § 2°, 11, VII, 13, § 1°, 11, todos da Lei n°
13.46512017, e item 44 do inciso I do art. 167 da Lei n° 6.015173, incluído pelo art. 56 da Lei n°
13.46512017) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (art. 76 da Lei n° 13.46512017).

3.

Para tanto,

o Autor, quanto

à regularização fundiária,

alegou haver tanto a

inconstitucionalidade formal por usurpação de competências do Município (artigos 24, I, 30,
incisos I e VIII, e 182, todos da CR/88), quanto a inconstitucionalidade material por violação à
política urbana constitucional, planejamento urbano, bem-estar dos habitantes das cidades, direito

à cidade e limites impostos pelo direito de propriedade (art. 5°, incisos XXII, XXIII e XXIV, art.
170, incisos 11 e 111, art. 182, caput e §§ 3° e 4°, e art. 183, todos da CR/88).
4.

Ademais,

quanto

à legitimação

fundiária,

o

Autor

suscitou

a

existência

de

inconstitucionalidade material por violação ao sistema proteção da propriedade privada (art. 5°,
incisos XXII, XXIII, XXIV e LIV, art. 170, 11 e I1I, art. 182, §§ 3° e 4° e art. 183, caput, todos da
CR/88), além da inconstitucionalidade material por desrespeito à vedação de usucapião de imóveis
públicos (art. 23, I, e § 3° do art. 183, ambos da Constituição da República).
5.

No mais, em relação ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, o Autor aduziu

a inconstitucionalidade fonual por usurpação de iniciativa legislativa do Poder Judiciário (art. 96
da CR/88), a inconstitucionalidade material por violação ao sistema de delegação dos serviços
notariais e de registro (art. 236 da CR) e a inconstitucionalidade material por desrespeito à
competência fiscalizatória do Poder Judiciário (art. 236, § 1° e art. 103-B, § 4°, 111).
6.

Desse modo, o Autor pleiteou, por medida cautelar, a suspensão imediata da Regularização

Fundiária Urbana (arts. 9° ao 82, e tratada também nos arts. 83 e 84, 87 a 90, e 98; o § 2° do art.
lI-C, da Lei n. 9.636, de 1998, incluído pelo art. 93 da Lei; e o § 5° do art. 1°, do Decreto-Lei nO
1.876/81, incluído pelo art. 95 da Lei), até o julgamento do mérito da ação, ou, subsidiariamente,
a suspensão imediata da legitimação fundiária (arts. 23 e 24, e tratada também no art. 9°, §2°; art.
11, VII; art. 13, §10, 11; e item 44 do inciso I do art. 167 da Lei 6.015/73, incluído pelo art. 56 da
Lei) e do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (art. 76 da Lei nO 13.465/2017).
7.

Ao final, requereu-se a declaração de inconstitucionalidade da Regularização Fundiária

Urbana (arts. 9° ao 82, e tratada também nos arts. 83 e 84, 87 a 90, e 98; o § 2° do art. lI-C, da Lei
n. 9.636/98, incluído pelo art. 93 da Lei; e o § 5° do art. 1°, do Decreto-Lei nO 1.876/81, incluído
pelo art. 95 da Lei), ou, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade da legitimação
fundiária (arts. 23 e 24, e tratada também no art. 9°, §2°; art. 11, VII; art. 13, § 1°, 11; e item 44 do
inciso I do art. 167 da Lei 6.015/73, incluído pelo art. 56 da Lei) e do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (art. 76 da Lei nO 13.465/2017).
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8.

Em seguida, uma vez distribuído o feito por prevenção, diante das AD},s n° 5.771 e n°

5.787. ao Excelentíssimo Senhor Ministro LUIZ FUX, adotou-se o rito processual do art. 12 da
Lei 9.86811999, de modo que foi encaminhado o Oficio nO 2621/2018, de 21 de fevereiro de 2018,
recebido no dia 26 de fevereiro de 2018, solicitando, no prazo de 10 dias, infonnações ao Exmo.
Sr. Presidente da República sobre o alegado na inicial.
11) PRELIMINARMENTE - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE

PERTINÊNCIA TEMÁTICA:

9.

Inicialmente, vale lembrar que as entidades de classe de âmbito nacional I são

consideradas "legitimadas especiais" para a propositura das ações do controle concentrado de
constitucionalidade, de modo que deve haver a demonstração da pertinência temática entre seus
objetivos estatutários e o objeto impugnado.

10.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF é pacífica, podendo-se mencionar, a título

exemplificativo, a ADPF 394 (ReI. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de
16/2/2017), a ADI 4.722 AgR (ReI. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017), a

ADI 4.400 (ReI. PI acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 311012013) e a ADI
4.190 MC-Ref(Tribunal Pleno, ReI. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1116/2010).

11.

Assim, só se admite a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por parte de

entidade de classe em âmbito nacional, na hipótese de existir um vínculo de afinidade temática
entre a respectiva entidade e o objeto litigioso ("pertinência temática").

12.

Todavia, no caso em foco, não se verifica a necessária pertinência temática.

13.

Isso porque, o Autor desta Ação, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), entidade

de classe de âmbito nacional, possui, como finalidade precípua, "congregar o(a)s arquiteto(a)s
e urbanistas do Brasil para a defesa da categoria e da profissão", confonne se verifica no inciso
I do art. 2° do Estatuto da referida entidade, acostado aos presentes autos.

I

Art. 103, IX, da CF/88.
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14.

Por outro lado, nesta AOI, são impugnados a regularização fundiária, a legitimação

fundiária e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, previstos na Lei n° 13.46512017, os quais

não guardam qualquer relação direta com os interesses das categorias profissionais em
apreço no âmbito do exercício das respectivas profissões (Arquitetura e Urbanismo).

15.

Até porque, a "regularização fundiária", conforme externado no art. 9° da Lei n°

13.465/2017, consiste, no âmbito do território nacional, em "normas gerais e procedimentos

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes."

16.

A "legitimação fundiária" configura "mecanismo de reconhecimento da aquisição

originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb", consoante
definido pelo inciso VII do art. 11 da Lei n° 13.465/2017, frisando-se, outrossim, o art. 23 da lei.

17.

Já o "Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis" (SREI) está previsto no art. 76 da

Lei n° 13.465/2017, que dispõe, no caput, que tal sistema "será implementado e operado. em

âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR)."

18.

Assim, percebe-se que os aspectos impugnados nesta ADI não estão diretamente

relacionados com os interesses da categoria e da profissão de Arquitetura e Urbanismo, não
impondo qualquer ônus, modificação ou beneficios no que tange ao exercício da profissão.

19.

Na verdade, em linhas gerais, a Lei nO 13.465/2017 criou instrumentos importantes e

necessários para a regularização fundiária, a fim de possibilitar que a população de baixa renda
possa fazer parte de um projeto de regularização fundiária e, assim, receber não apenas o título
representativo da propriedade do seu imóvel, como o acesso aos serviços públicos essenciais, de
modo que a norma impugnada trata de política fundiária urbana, e, não, de interesses da

categoria envolvida, de modo que não se verifica legitimidade da entidade de classe autora.

20.

Como dito, os interesses das categorias profissionais abrangidas pela entidade autora não

são objeto do ato normativo impugnado, de modo que os dispositivos apontados na petição inicial
não possuem qualquer correlação lógico-jurídica com os objetivos institucionais da requerente.
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21.

Inclusive, o alargamento do sentido da pertinência temática pretendido pela Autora

fulminaria o próprio instituto, uma vez que, caso assim se entendesse, as entidades de classe de
âmbito nacional, que representassem categorias profissionais, poderiam questionar, por meio de
controle concentrado de constitucionalidade, qualquer norma que, ainda que indiretamente,
pudesse repercutir na categoria, o que, certamente, ampliaria o espectro de forma considerável.

22.

Por essa razão, o Ministro MARCO AURÉLIO, quando do julgamento da ADI

1151/MG, ressaltou que a pertinência deve ser "quase imediata. direta. quanto ao conteúdo da

norma", pois "interessados pela saúde do erário são todos os cidadãos".

23.

Em se tratando de associações profissionais ou entidades de classe, a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta contra ato normativo cujo conteúdo material não possui relação

direta de afinidade com os objetivos institucionais da entidade, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE
INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA AO CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da
classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais,
resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad
causam. Agravo regimental conhecido e não provido. (ADI 5023 AgR, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Tribunal Pleno,julgado em 16/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-218 DIVULG 05-1 1-2014 PUBLlC 06-11- 2014) (Destacamos)

***

LEGITIMIDADE UNIVERSAL - ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. As
associações de magistrados não gozam da legitimidade universal para o processo
objetivo, devendo ser demonstrada a pertinência temática. LEGITIMIDADE 
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - DISCIPLINA - ASSOCIAÇÃO DE
MAGISTRADOS. As associações de magistrados não têm legitimidade ativa
quanto a processo objetivo a envolver normas relativas à execução contra a
Fazenda, porque ausente a pertinência temática. (ADI 4400, Relator(a): Min.
AYRES BRITTO, Relator(a) pl Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 06/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2013
PUBLlC 03-10-2013) (Destaque nosso)

24.

Dessa forma, infere-se que esta Ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por

ilegitimidade ativa, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC/2015, uma vez que não se verifica a
pertinência temática entre os objetivos estatutários do Autor e os dispositivos impugnados.
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UI) DO MÉRITO:

UI.A) DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:

III.A.l) DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - DIRETRIZES
PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO (ART. 21, XX, DA CRl88) - COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE - EDIÇÃO DE LEIS GERAIS PELA UNIÃO - DIREITO
URBANÍSTICO (ART. 24, I, DA CRl88) - RESPEITO ÀS COMPETÊNCIAS MATERIAIS
DOS MUNICÍPIOS (ART. 30, VIII, CRl88) - INSTRUMENTO ADICIONAL (E, NÃO,
EXCLUDENTE) AO PLANO DIRETOR:

25.

Em síntese, o Autor argumenta que a Lei nO 13.465/2017, ao tratar de regularização

fundiária, usurpou as competências dos Municípios previstas na Constituição da República.
26.

Todavia, a Lei n° 13.465/2017 estabelece relevantes instrumentos no que tange ao

desenvolvimento urbano, dentre eles, a "regularização fundiária urbana", que configura
mecanismo adicional, e, não, excludente dos respectivos planos diretores 2, de modo que
consiste em "medidas jurídicas. urbanísticas. ambientais e sociais destinadas à incorporação dos

núcleos urbanos infàrmais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes",
consoante se verifica no caput do art. 9° da mencionada lei.
27.

Assim, a Lei nO 13.465/2017, ao prever normas gerais de planejamento urbano e

regularização fundiária, matérias relacionadas ao direito urbanístico, apresenta-se em plena
conformidade com o inciso XX do art. 21 da CR/88 e com o inciso I do art. 24 da CR/88, os
quais, respectivamente, preveem que compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, bem como legislar concorrentemente sobre direito urbanístico, senão vejamos:
Art. 21. Compete à União:
[... ]
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos; (Destacamos)

***

2

Sobre o plano diretor, mencione-se o art. 42 da Lei nO 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
(...] (Grifou-se)

28.

Inclusive, confonne os §§ 1° e 2° do art. 24 da CR/88 3 , no âmbito da competência

concorrente, compete à União estabelecer as normas gerais, cabendo aos Estados e ao Distrito
Federal a edição de nonnas complementares, sendo, nesse cenário, a competência legislativa
municipal meramente suplementar à legislação federal e estadual (art. 30, 11, da CR/88 4 ).
29.

Nesse sentido, da mesma fonna da Lei nO 13.465/2017, em que a União estabeleceu nonnas

geraIS inerentes ao direito urbanístico, vale mencionar, a título exemplificativo, a Lei n°
10.257/2001 (Estatuto da Cidade), bem como a Lei n° 13.08912015 (Estatuto da Metrópole).

30.

Desse modo, percebe-se que o estabelecimento de instrumentos da política urbana por

legislação federal, como é o caso da regularização fundiária urbana, matéria relativa ao direito
urbanístico, não ofende a competência legislativa municipal, a qual, no caso, limita-se à
suplementação da legislação federal e estadual sobre o assunto.
31.

Ademais, não se verifica qualquer ofensa, por parte da Lei nO 13.46512017, que trata de

nonnas gerais de direito urbanístico, com o disposto no art. 182 da Constituição Federal, que
atribui aos Municípios a competência nonnativa de elaboração do Plano Diretor.
32.

Pelo contrário, a Lei nO 13.465/2017 corrobora o instrumento do Plano Diretor, previsto no

art. 182 da Constituição da República, ao preceituar, por exemplo, no § 1° do seu art. 18, que as
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) consistem na "parcela de área urbana instituída pelo

plano diretor ou definida por lei municipal", bem como, no seu art. 93, que incluiu o art. 16-C à
Lei nO 9.636/98, preconizando que se considera "área urbana consolidada aquela incluída no

perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal e5pec(fica".

Art. 24 (...]
§ I° No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2° A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.

:1
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Art. 30. Compete aos Municípios:

( ... ]

11 - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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33.

Ademais, vale destacar que a Lei n° 13.465/2017, em sintonina com o disposto no inciso

VIII do art. 30 da Constituicão da Repúblicas, que disciplina competências administrativas, atribui
aos Municípios a aprovação da Reurb, com a aprovação urbanística do projeto de
regularização fundiária, conforme se vê nos artigos 12 e 33 da referida lei, in verbis:
Art. 12. A aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 10 corresponde à aprovação
urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como à aprovação ambiental,
se o Município tiver órgão ambiental capacitado. (Destacamos)
[... ]

***

Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de
regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes
envolvidas.
Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da
implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos:
I - na Reurb-S:
a) operada sobre área de titularidade de ente público, caberão ao referido ente público ou
ao Município promotor ou ao Distrito Federal a responsabilidade de elaborar o projeto de
regularização fundiária nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação da
infraestrutura essencial, quando necessária; e
b) operada sobre área titularizada por particular, caberão ao Município ou ao Distrito
Federal a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a
implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;
11 - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais
beneficiários ou requerentes privados;
111 - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município poderá
proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação
da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários. (Grifamos)

34.

Nessa direção, o caput do art. 18 da Lei nO 13.465/2017 estabelece que "o Município e o

Distrito Federal poderão instituir como instrumento de planejamento urbano Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território", bem
como o § 4° do art. 36 da Lei nO 13.465/2017 prevê que "o Município definirá os requisitos para

elaboração do projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e
ao cronogramafisico de obras e serviços a serem realizados, sefor o caso."

35.

Além disso, os incisos I a VIII do art. 36 da Lei nO 13.465/2017 preconizam diversos

aspectos mínimos que devem conter no projeto urbanístico de regularização fundiária, de modo
que o inciso IX do referido dispositivo preceitua a possibilidade de os Municípios exigirem outros
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Art. 30 [...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
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requisitos, frisando-se, ademais, que o inciso V do § 1° do mencionado artigo estatui que o
Municípios podem estabelecer equipamentos adicionais na infraestrutura essencial "em/unção das
necessidades locais e características regionais."

36.

Assim, vê-se que a Lei n° 13.465/2017 apenas estabelece regras voltadas ao objetivo da

regularização, o que não significa que o Município esteja, a partir daí, autorizado a
desconsiderar as normas municipais de zoneamento e urbanísticas aplicáveis, tampouco
excluído do respectivo procedimento, de modo que a lei em foco atribui aos Municípios
diversas atribuições no procedimento de regularização fundiária.

37.

Acerca da questão,

a CONJURlMClD,

no âmbito

das

INFORMAÇÕES

n.

00417/2017/CONJUR-MCIO/CGU/AGU (acostadas à ADI nO 5.787), bem externou que a Lei n°
13.465/2017 preservou a autonomia de cada ente municipal, nestes termos:
Note-se, por fim, que a Lei 13.465/2017 cria institutos jurídicos visando facilitar a
regularização fundiária urbana, mas, evidentemente, não impõe ao Município a
regularização. Esta depende da adequação tanto à Lei Federal quanto à legislação
municipal específica que seja eventualmente aplicável à situação concreta. Ou seja, a
autonomia municipal, administrativa e legislativa, é fundamento básico a ser
observado para a regularização fundiária. (Destaque nosso)

38.

Inclusive, não se pode ignorar que, conforme o IBGE (de acordo com a NOTA TÉCNICA

N° 73/2üI7/DAFU/SNDU-MCIDADES - anexada às Informações Presidenciais da ADI n°
5.771), somente 50% dos municípios brasileiros têm plano diretor, de modo que condicionar a
regularização fundiária ao plano diretor importaria em alijar metade dos municípios brasileiros
deste processo, o que representaria nítida violação aos princípios constitucionais da moradia,
da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proporcionalidade.

39.

A regularização fundiária surge, justamente, de um processo histórico de crescimento

urbano desordenado e excludente em que a maioria dos planos diretores e legislações
municipais ignorava a população de baixa renda, que não tinha acesso ao direito à moradia, de
modo que é da natureza da regularização fundiária atender a áreas informais.

40.

Sobre o tema, a Secretaria do Patrimônio da União

~ota

Técnica nO 19254/2017-MP 

acostada à AOI 5.787), externou que a Lei nO 13.465/2017 visa a beneficiar vilas e povoados
ocupados, em sua maioria, por população de baixa renda em áreas com características
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urbanas, possibilitando aos municípios a melhor gestão do seu perímetro urbano,
subsidiando, inclusive, alterações e melhorias em seu Plano Diretor, de modo a pennitir o
desenvolvimento e a expansão urbana com a inclusão social e o direito à moradia a milhares de
pessoas, até então, sem acesso a esse direito constitucionalmente assegurado, nos seguintes tennos:
19. No tocante a regularização fundiária urbana, os novos regramentos introduzidos pela
Lei 13.465/2017, ao contrário do que dispõe a argumentação para o ajuizamento da
presente ADI, não "preveem a transformação de grandes extensões de terra rural, sem

características de ocupação comprovadamente urbanas, em áreas efetivamente urbanas
através de processos administrativos de regularização fundiária". 20. Os dispositivos
legais que regulam as mudanças introduzidas pela Lei nO 13.465/2017, tiveram como
princípios norteadores a observância de diretrizes constitucionais e legais e a
concretização do direito social à moradia, indistintamente a todas as classes sociais da
população brasileira. 21. Nesse aspecto, foram introduzidos diversos dispositivos que
ampliaram o alcance das ações de regularização fundiária beneficiando núcleos, vilas e
povoados informais, em sua maioria ocupados por populações de baixa renda ou
comunidades tradicionais, que possuem usos e características urbanas, porém estão
situados em áreas qualificadas como rurais, o que dificultava ou impedia a
regularização de imóveis nessas localidades. 22. Com esses ajustes, a nova legislação
permitirá que milhares de domicílios, principalmente aqueles situados na Amazônia Legal,
possam ser regularizados, assegurando os direitos constitucionais à propriedade e à
moradia digna, cumprindo a função social da propriedade, confonne previsto na
Constituição Federal. 23. Nesse sentido, os novos regramentos tiveram por escopo corrigir
diversos problemas estruturais e sociais decorrentes do crescimento desordenado dos
grandes centros urbanos e da explosão demográfica brasileira que, por falta de
regramento jurídico específico, ou mesmo por desconfonnidade entre as nonnas existentes
e a realidade fática das ocupações urbanas, causaram insegurança jurídica no seio da
sociedade. 24. A nova legislação institui ainda nonnas gerais e procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana - REURB, que consiste no conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos
informais. Ficam alterados, portanto, os conceitos de regularização fundiária urbana,
especialmente no que conceme a definição de área urbana para fins de regularização
fundiária. 25. Dessa forma, permitirá a ampliação do alcance das ações de
regularização fundiária ao considerar todos os núcleos informais com usos e
características urbanas, ainda que situados em áreas qualificadas como rurais.
Diversos núcleos, vilas e povoados não estão dentro do perímetro urbano ou de expansão
urbana, dificultando e muitas vezes impedindo a regularização fundiária. A medida
possibilitará que milhares de domicílios, principalmente aqueles situados na
Amazônia Legal, possam ser trazidos para a formalidade, garantindo o direito à
moradia e à cidade. 26. Cabe ressaltar que as alterações promovidas permitirão aos
municípios a regularização e melhor gestão do seu perímetro urbano, subsidiando
alterações e melhorias em seu Plano Diretor de forma a permitir o desenvolvimento e
a expansão urbana, promovendo a inclusão social e o direito à moradia a milhares de
pessoas até então sem acesso a esse direito previsto constitucionalmente, beneficiando
parcela significativa da população que há tempos anseia pela regularização fundiária a ser
promovida ao amparo na Lei nO 13.465/2017. (Destaque nosso)

41.

Acerca

da

questão,

a

ASJURlSEAD,

mediante

as

INFORMAÇÕES

n.

00481/2017/ASJUR-SEAD/CGU/AGU (anexadas à ADI n° 5.787), baseada na Infonnação n°
14/2017 - SRFAR-SRFAlINCRA (acostada à ADI n° 5.787), lembrou que os municípios da
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região amazônica possuem enormes dificuldades para elaborar e aprovar planos diretores
ou leis municipais específicas que prevejam a destinação de suas áreas, nos seguintes tennos:
39. Confonne subsídio prestado pela área técnica por meio das INFORMAÇÃO N°
14/2017 - SRFAR-SRFA/INCRA, quanto a alteração promovida no art. 22 da lei 11.952
de 2009, deve-se ter em mente que a exceção incluída procura permitir maior celeridade
ao procedimento de doação de áreas onde há interesse público ou social. Em regra,
tem-se que os municípios da região amazônica possuem dificuldades enormes para
elaborar e aprovar planos diretores ou leis municipais específicas que prevejam a
destinação de suas áreas. 40. Neste sentido, não há justificativa para estabelecer critérios
burocráticos adicionais nos casos em que a pretensão da municipalidade é propiciar
melhores condições de bem-estar e desenvolvimento a sua população com a instalação de
equipamentos públicos urbanos ou comunitários [...] (Destacamos)

42.

Sobre o tema, a CONJURlMCID, mediante as INFORMAÇÕES n. 00417/2017 ICONJUR

MClD/CGU/AGU (acostadas à ADI n° 5.787), externou que a regularização fundiária teve origem

em um processo histórico de crescimento urbano desordenado e excludente, com precariedade,
insegurança jurídica e vácuo tributário, que diversos municípios brasileiros sequer possuem
perímetros urbanos estabelecidos em lei (lembrando-se que o Plano Diretor, de acordo com
o art. 182 da CF, só é obrigatório para municípios com população superior a 20.000
habitantes, ao passo que, no Brasil, de acordo com dados do IBGE, a maioria absoluta dos entes
municipais - 73% - possui até 20 mil habitantes), que o dispositivo em apreço constitui uma
alternativa de solução disponibilizada aos municípios, e, não, uma imposição de alteração de
perímetro urbano, bem como que a Lei 13.465/2017 não dispensa ou isenta as questões de
planejamento urbano local pelos municípios na regularização, prevendo, de fato, a infraestrutura
essencial como etapa obrigatória do procedimento de regularização fundiária, senão vejamos:
A parte Autora alega que a Lei nO 13.465 ampliou o espectro da área urbana, definindo
como único critério de detenninação do lote como urbano ou não o tamanho da parcela,
dispensando a aferição das características, o que violaria os arts. 2° (princípio federativo) e
182, da CF/88, que outorgam aos municípios a prerrogativa de definir, através de processos
de planejamento local, a extensão do perímetro urbano, através do Plano Diretor. Nesse
ínterim, mister esclarecer que a regularização fundiária teve origem em um processo
histórico de crescimento urbano desordenado e excludente, uma vez que a maioria dos
planos diretores e legislações municipais ignorava a população de baixa renda, que não
tinha acesso à cidade fonnal e à moradia digna. Digno de nota é o fato de que tal processo
de crescimento desordenado não se apresentava apenas nos perímetros urbanos dos
municípios, verificando-se, na maioria dos municípios brasileiros, ocupações de caráter
habitacional e urbano também nas zonas formalmente inseridas nos perímetros
rurais. Ocorre que a legislação referente à regularização fundiária urbana, antes do advento
da Lei 13.465/2017, não contemplava soluções para tal tipo de ocupação, o que gerava a
perpetuação das situações de precariedade e insegurança jurídica da posse, além de
contribuir para a consolidação de um vácuo tributário, pois sobre esse tipo de ocupação
não incide o IPTU (por não serem áreas urbanas), tampouco o ITR (por serem áreas que

11

perderam a vocação rural). Convém esclarecer que no universo dos mUDlclplOS

brasileiros existem aqueles que sequer possuem perímetros urbanos estabelecidos em
lei, pois o Plano Diretor, de acordo com o art. 182 da CF e Lei 10.257/ 2001, é
obrigatório apenas para municípios com população superior a 20.000 habitantes e o
Brasil, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, se revela um país com maioria
absoluta (73%) de municípios de até 20 mil habitantes. Assim, o dispositivo criado pela
Lei Federal 13.465/2017, ao permitir aos municípios a regularização de núcleos urbanos
localizados em áreas enquadradas no perímetro rural, demonstra a preocupação do

legislador em tutelar tais ocupações, bastante comuns na maioria dos municípios
brasileiros e que até então não recebiam qualquer tratamento jurídico. Tal iniciativa
se mostra inquestionavelmente alinhada com os objetivos da Lei n° 13.465/17, que,
conforme demonstrado acima, constitui um aprimoramento da Lei n° 11.977, tendo sido
editada com o objetivo de dotar da adequada efetividade o diploma normativo que
trata da regularização fundiária no Brasil. Nessa linha de raciocínio, urge salientar que
a ampliação da abrangência da regularização fundiária promovida pelo novel diploma
legislativo constitui uma alternativa de solução disponibilizada aos municípios, e não
uma imposição de alteração de perímetro urbano, como sugere a presente ADI. Ora,
diferentemente do que alega a parte Autora, em momento algum a Lei 13.465/2017

dispensa ou isenta que as questões de planejamento urbano local sejam consideradas
pelos municípios na regularização deste tipo de núcleo, ocasião em que as questões de
infraestrutura essencial serão necessariamente consideradas, como etapa obrigatória
do procedimento de regularização fundiária. Destaca-se, ainda, mais uma vez de forma
diversa da argumentação trazida pela petição inicial, que a redação da nova lei deixa clara
a exigência de uso e características urbanas para as parcelas a serem regularizadas, o
que pode ser comprovado em face da redação do art. 11, I, da Lei n° 13.465/17, que
caracteriza como núcleo urbano assentamento humano com uso e características urbanas e
dimensão inferior à fração minima de parcelamento prevista na Lei n 5.868, de 12 de
dezembro de 1972 [...] (Destacamos)

43.

Assim, percebe-se que a Lei nO 13.465/2017 teve por escopo principal corrigir diversos

problemas estruturais e sociais decorrentes do crescimento desordenado dos grandes centros
urbanos e da explosão demográfica brasileira, de modo a beneficiar vilas e povoados ocupados,
em sua maioria, por população de baixa renda em áreas com características urbanas,
possibilitando aos municípios a melhor gestão do seu perímetro urbano, subsidiando
alterações e melhorias em seu Plano Diretor, e, não, substituindo-o, estando, portanto, em total

consonância com o disposto na Constituição da República, mencionando-se o direito social à
moradia, a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana, inexistindo, por outro
lado, qualquer ofensa ao art. 2° e ao § 1° do art. 182 da Constituição Federal, além de estar em
plena sintonia com os o inciso XX do art. 21 da CR/88 e com o inciso I do art. 24 da CR/88, bem
como com o inciso VIII do art. 30 da CF/88, sendo previstas diversas atribuições materiais, no
processo de regularização fundiária, a serem desempenhadas pelos Municípios.
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IlI.A.2) DA INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - RESPEITO
À POLÍTICA URBANA CONSTITUCIONAL - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

PLANEJAMENTO URBANO - BEM-ESTAR DOS HABITANTES - DIREITO À CIDADE
DIREITO DE PROPRIEDADE:
44.

Em suma, o Autor alega que a regularização fundiária ofende a Política Urbana

Constitucional, violando a função social da propriedade, o planejamento urbano, o bem-estar dos
habitantes das cidades, o direito à cidade e os limites impostos pelo direito de propriedade.
45.

Todavia, não assiste razão à parte autora.

46.

A Lei nO 13.465/2017, oriunda da Medida Provisória nO 759/2016, foi editada com o

objetivo, justamente, de concretizar os princípios constitucionais do direito à moradia, da
função social da propriedade, do mínimo existencial e do princípio da proporcionalidade
(quanto à proibição da proteção deficiente), além de instituir instrumentos inovadores para a
regularização fundiária urbana, diante das lacunas existentes nas legislações anteriores.
47.

Até porque, confonne explicitado pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das

Cidades (CONJURlMCID - INFORMAÇÕES n. 00417/2017/CONJUR-MCIO/CGU/AGU 
anexadas às Infonnações Presidenciais apresentadas à AOI 5.787), de acordo com estimativas da
referida Pasta, mais de 50% dos imóveis urbanos se encontram em situação de irregularidade,
persistindo uma demanda sistematizada de mais de 2,8 milhões de imóveis por regularizar.
48.

Vale externar que o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) é reconhecido como a primeira

lei que definiu como diretriz geral para a política urbana a regularização fundiária e urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda.
49.

Depois, editou-se a Medida Provisória 459/2009, convertida na Lei nO 11.977/2009, que

regulamentou a regularização fundiária em nível federal, ocasião em que foram criadas as
modalidades de regularização fundiária (interesse social e específico), a figura do projeto de
regularização fundiária, a possibilidade de regularização de ocupações em áreas de preservação
pennanente e os instrumentos de demarcação urbanística e legitimação de posse.
50.

Ocorre que, após mais de sete anos da vigência da Lei nO 11.977/2009, constatou-se a

insuficiência dos instrumentos legais, tendo sido editada a Medida Provisória nO 75912016, que
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redundou na Lei n° 13.465/2017, com vistas a concretizar o direito social à moradia, o princípio
da função social da propriedade e do mínimo existencial, como assim exposto pela
CONJURJMCID nas INFORMAÇÕES n. 00417/2017/CONJUR-MCID/CGU/AGU (anexadas às
Informações Presidenciais apresentadas à ADI n° 5.787):

o Estatuto das

Cidades (Lei 10.257 de 10 de julho de 2001) é reconhecido como a
primeira lei que definiu como diretriz geral para a política urbana a 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. Em 2009 foi editada a
Medida Provisória 459/2009, convertida na Lei 11.977, que regulamentou a regularização
fundiária em nível federal. Foram criadas as modalidades de regularização fundiária
(interesse social e específico), a figura do projeto de regularização fundiária, a possibilidade
de regularização de ocupações em áreas de preservação permanente e os instrumentos de
demarcação urbanística e legitimação de posse. Algumas inovações trazidas pela Lei
11.977/2009:
- Art. 46: regularização fundiária como "o 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".
- Art. 47: Conceito, dentre outros, de "área urbana consolidada", "processo de demarcação
urbanística", "ato de legitimação de posse" (conferido pelo Poder Público destinado a
conferir título, após o processo de demarcação urbanística, no âmbito do processo de
regularização fundiária), "regularização fundiária de interesse social".
- Art. 50: Estabelece, como legitimados para a regularização fundiária, "União, Estados,
Distrito Federal, Municípios e também seus beneficiários, individual ou coletivamente,
além de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações
sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis
que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou
regularização fundiária".
- Art. 51: Conceituação da regularização fundiária como um processo, que deveria definir
as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações que serão
relocadas; as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras áreas
destinadas a uso público, além de medidas para, por exemplo, promoção da
sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as
compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei, além da adequação da
infraestrutura básica.
Ocorre que após os mais de sete anos em que a Lei n° 11.977/2009 esteve em vigor,
ficou constatado que os instrumentos dispostos em Lei para a regularização fundiária
urbana eram insuficientes [...] Assim, foi publicada a Medida Provisória n° 759, de 22
de dezembro de 2016, convertida na Lei 13.465/2017, que visa ao aperfeiçoamento dos
instrumentos para regularização fundiária urbana previstos na Lei n° 11.977/2009,
observadas exatamente as mesmas bases principiológicas e diretrizes que
condicionam toda a legislação sobre a matéria. A Lei 13.465/2017, assim como todos
os diplomas legislativos existentes sobre o assunto, foi idealizada para concretização dos
princípios constitucionais do direito à moradia, da função social da propriedade, do
mínimo existencial e do princípio da proporcionalidade (na faceta de proibição da
proteção deficiente). Entretanto, institui instrumentos inovadores para a regularização
fundiária urbana, em vista, justamente, das deficiências e lacunas existentes nas legislações
anteriores. (Destacou-se)
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51.

Nesse sentido, a CONJURlMCID (nas INFORMAÇÕES n. 00417/2017/CONJUR

MCID/CGU/AGU - acostadas à ADI nO 5.787), dentre os gargalos identificados a partir da
aplicação, na prática, da Lei nO 11.977/2009, apontou os seguintes problemas:
a) a Lei nO 11.977/2009 criou a demarcação urbanística e a legitimação de posse como
novos instrumentos, mas estes não possuíam efetividade. A demarcação urbanística se
mostrou um instrumento oneroso e que dependia de protagonismo dos cartórios de imóveis.
A legitimação de posse reconheceu o direito de usucapião de forma extrajudicial, porém
obriga o beneficiário a cumprir novamente os requisitos necessários para a aquisição de
propriedade. Estudos apontam que a demarcação urbanística e a legitimação de posse estão
demorando mais tempo que uma ação judicial de usucapião;
b) a lei trabalhava com um conceito de informalidade que permitia sua interpretação de
maneira limitada a ocupações que surgiram de forma irregular do ponto de vista da
ocupação do solo, excluindo do tratamento dos programas de regularização fundiária
núcleos informais como as sedes municipais e conjuntos habitacionais;
c) o conceito de consolidação era restritivo e em desacordo com outras leis federais, como
a lei 11.952/2009 que instituiu o Programa Terra Legal (Amazônia Legal);
d) a classificação de modalidade dependia da existência de situações e instrumentos que
nem todas as ocupações cumpriam, dificultando o enquadramento na gratuidade para as
famílias de baixa renda;
e) a necessidade de que uma lei local definisse a área urbana, através de Plano Diretor ou
lei específica, dificultava o procedimento, já que muitos municípios não delimitaram seus
perímetros urbanos ou áreas de expansão urbana; e
f) a questão tributária sempre foi um gargalo na regularização fundiária,já que, dependendo

do instrumento, é necessário o recolhimento de tributos estaduais e municipais para a
transferência da propriedade, sendo um problema nas áreas de baixa renda, visto que não
são estabelecidas políticas locais de tributação com base no interesse social.
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52.

Diante de tal quadro, a Lei n° 13.465/2017 buscou aperfeiçoar os instrumentos para

regularização fundiária urbana previstos, em especial, na Lei n° 11.977/2009, observando as
mesmas bases principiológicas e diretrizes que condicionam toda a legislação sobre a matéria.

53.

Em linhas geraiS, acerca da Lei nO 13.465/2017, a CONJURlMCID, no âmbito das

INFORMAÇÕES n. 00417/2017/CONJUR-MCID/CGU/AGU (acostadas à ADI nO 5.787), bem
externou os avanços trazidos pela Lei n° 13.465/2017, no que tange à concretização do direito

social à moradia em núcleos urbanos informais, observando-se, ao mesmo tempo, as questões
ambientais e de infraestrutura essencial, nos seguintes termos:
De acordo com a Lei 13 .465/20 17, a regularização fundiária urbana é um conjunto de
"medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos
núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes". Isso significa que a lei concretiza o direito constitucional à moradia (artigos
6°, 23, inciso IX, 182 e 183 da CF/88) para as situações caracterizadas como núcleos
urbanos informais, quais sejam, os assentamentos humanos, clandestinos, irregulares ou
cujos ocupantes não possuem título de propriedade, abrangendo ainda os núcleos de difícil
reversão. Tratam-se, tais núcleos urbanos, de situações notórias na realidade Brasileira.
Conforme se extrai da Exposição de Motivos da Medida Provisória nO 759 de 22 de
dezembro de 20 I6, "só o Ministério das Cidades recebeu, nos últimos quatro anos, pedidos
de recursos para a regularização fundiária de mais de quatro milhões de unidades
imobiliárias em todo o Brasil. Muitas dessas ocupações originam-se de contratações
legítimas. Ocorre que seus ocupantes, quando muito, possuem, apenas, escrituras sem
registro ou mesmo documentos particulares inaptos ao ingresso nos registros imobiliários.
São localidades, bairros e, eventualmente, municípios inteiros em condição de
informalidade; o que desordena as cidades, com vasto leque de consequências negativas
para o bem-estar da população e o desenvolvimento local. Referida informalidade não diz
respeito, exclusivamente, à conhecida situação das favelas - a qual cristaliza o ponto mais
extremo -, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio e até alto padrão,
alcançando edificios, loteamentos e conjuntos habitacionais erguidos, direta ou
indiretamente, pelo próprio Estado. Não decorre, portanto, apenas, de situações de
pobreza". Como visto, a regularização fundiária urbana prevista na Lei 13.465/2017
configura um conjunto de medidas. Portanto, na verdade a concessão, ao beneficiário, do
título que representa o direito real sobre o imóvel, não resume a regularização fundiária. A
Lei condiciona a concessão do título à aprovação, pelo Município ou Distrito Federal,
de um projeto de regularização fundiária com diversos requisitos (arts. 35 a 39 da
Lei) por exemplo: "proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso", "estudo técnico ambiental, para os fins
previstos nesta Lei, quando for o caso", "cronograma fisico de serviços e implantação de
obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando
houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária", "termo
de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento
do cronograma físico de obras de infraestrutura essencial", indicação "das áreas ocupadas,
do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou projetadas", "das medidas de
adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações, quando
necessárias", "das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias", tudo,
evidentemente, em conformidade com a legislação municipal aplicável. Portanto, a
regularização fundiária, para ser conforme à Lei 13.465/2017, deverá implicar em um
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conjunto completo de intervenções de forma a integrar o núcleo informal à cidade,
mediante o oferecimento dos serviços e equipamentos públicos essenciais. Por outro
lado, a regularização depende da aprovação, pelo Município, das soluções
apresentadas no projeto para os problemas ambientais e urbanísticos que decorreram
da ocupação humana que resultou no núcleo urbano informal. Veja-se,
especificamente no que diz respeito às questões ambientais, que o art. 11, §r da Lei
13.465/2017 estipu la textualmente que "Constatada a existência de núcleo urbano informal
situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade
de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União,
Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se toma obrigatória a elaboração de
estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação
à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais,
quando for ocaso". Ou seja, a Lei 13.465/2017 jamais negligenciou os problemas
ambientais que estão subjacentes a qualquer processo de regularização fundiária
urbana. Por fim, aprovado o projeto de regularização fundiária urbana com todos os
condicionantes legais e regulamentares, e após a apuração, por processo regular, da
titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser
regularizado, poderá haver a concessão, pelo Município, de título representativo de direito
real aos ocupantes do imóvel. Nessa parte, a Lei 13.465/2017 de fato tenciona
desburocratizar o processo de reconhecimento e concessão dos títulos, mediante a
concentração de atos, simplificação e solução de eventuais litígios pela via
extrajudicial [...] Em suma, a regularização fundiária urbana não é matéria nova, e a Lei
13.465/2017,justamente por vir na esteira de outras legislações, estudos, decisões judiciais
paradigmáticas, discussões com inúmeras entidades e grupos da sociedade civil
especializados na matéria, a prática de anos de programas em regularização fundiária
urbana promovidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, debates
parlamentares acerca do assunto, e tantos outros insumos, representa um claro avanço na
busca pela concretização do direito de moradia previsto na Constituição Federal de 1988.
(Grifos nossos)

54.

Com isso, a Lei n° 13.465/2017 cria instrumentos importantes e necessários para a

regularização fundiária, a fim de possibilitar que a população de baixa renda possa fazer
parte de um projeto de regularização fundiária e, assim, receber não apenas o título
representativo da propriedade do seu imóvel, como o acesso aos serviços públicos essenciais.

55.

Nessa direção, acerca da importância da Lei nO 13.465/2017 à população brasileira, vale

transcrever as seguintes considerações explicitadas nos subsídios técnicos encaminhados pelo
Ministério das Cidades por meio do Despacho n° 319/2017/DAFU/SNDU (acostado à ADI 5.787):
Quando o imóvel urbano é irregular, o proprietário, o poder público e a sociedade sofrem
prejuízos. Para o morador, a irregularidade o impede de obter empréstimos e recursos para
a melhoria de sua condição de vida, além da falta de título de domínio, gerando insegurança
jurídica e muitas vezes impossibilitando a sucessão hereditária. Os moradores que não
possuem os direitos de propriedade de seus imóveis tendem a investir menos na melhoria
de seus domicílios com medo de perderem os investimentos. Para a sociedade a
irregularidade urbanística causa transtornos e dificuldades na mobilidade urbana,
em decorrência de problemas na largura e articulação das vias, bem como a falta de
infraestrutura e equipamentos urbanos e comunitários. Os núcleos urbanos irregulares
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geram ônus financeiros e políticos ao poder público, dificultando o acesso a dados
essenciais para a elaboração de políticas sociais, urbanísticas e ambientais, definição de
investimentos e perda na arrecadação pela não cobrança do IPTU e demais tributos. A
regularização converte locais de moradia em endereços, os moradores passam a ter
um CEP e garante ao cidadão segurança jurídica e o direito ao uso e posse do seu
imóvel, possibilidade de transferência aos descendentes, permite ainda a utilização do
imóvel como garantia para a obtenção de créditos e financiamentos e a integração do
proprietário ao sistema econômico. Como efeito da Reurb podemos ainda destacar os
incentivos ao investimento, valorização dos imóveis, aumento das vendas no comércio,
aumento do valor do ativo como garantia, diminuição da restrição ao crédito,
diminuição da informalidade e consequente diminuição da criminalidade, e, como
consequência aumento na geração de empregos e aquecimento da economia [...]
Estima-se que o Brasil possui entorno de 50% dos seus imóveis urbanos com alguma
irregularidade fundiária. Isso significa que aproximadamente metade da população que
vive em áreas urbanas, podem estar morando em imóveis irregulares e estão privadas de
algum tipo de equipamento urbano ou comunitário. A nova legislação causou um grande
impacto positivo, sendo que vários entes federativos iniciaram sua aplicação, a título
de exemplo, a legislação destravou a titulação de 18.000 imóveis no Pará, 3.000 no Rio
Grande do Norte, mais de 50.000 no município de São Paulo, dentre outro que já estão
utilizando os novos instrumentos, como a legitimação fundiária. Há de se considerar que a
nova legislação viabiliza a regularização urbana nos Estados e Municípios que compõem a
Amazônia Legal,já passa de 400 núcleos urbanos informais que foram doados pela União
para serem regularizados, beneficiando aproximadamente 1.000.000 de pessoas. A não
aplicação da Lei 13.465/17 irá causar um grande impacto negativo, principalmente para a
população mais carente que necessita do título de seu imóvel para se inserir na cidade
formal, constituindo elemento de cidadania das pessoas. (Destacou-se)
56.

De fato, percebe-se que a Lei n° 13.465/2017 aprimorou as ferramentas trazidas pela

Lei n° 11.977/2009, de modo que não houve qualquer tipo de subtração de direitos no que conceme
à abordagem ao plano diretor, ao licenciamento ambiental e urbanístico ou suposta prevalência à
titulação dos imóveis em detrimento do conjunto de medidas urbanísticas, sociais e ambientais.

57.

A simples comparação dos dois diplomas legais é suficiente para constatar que não houve

retrocessos, sendo esclarecedoras as seguintes ponderações suscitadas pela CONJURlMCID no
âmbito das Informações nO 00388/2017/CONJUR-MCID/CGU/AGU (relativas à ADI n° 5.771):
Ou seja, a Lei 13.465/2017 simplesmente repete os institutos e conceitos já previstos na
Lei 11.977/2009, mas os aperfeiçoa, detalhando de forma mais clara o seu significado,
e ainda cria novos instrumentos requisitos mais apropriados ao objetivo da
regularização fundiária. Não há, de forma alguma, diminuição de direitos. Com
relação à questão ambiental, é muito importante levar em consideração que a legislação
anterior à Lei n° 13.465/2017 já previa a possibilidade de regularização fundiária em área
de preservação permanente. Com efeito, o art. 54 da Lei 11.977/2009 já previa a
regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente. E o art.
65 da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal) previu a regularização fundiária
de interesse específico em áreas de preservação permanente. O art. 11 da Lei 13.465/2017,
expressamente atacado pelo Ministério Público Federal na ADI, prevê que, caso o núcleo
urbano informal esteja situado em área de preservação permanente, em área de unidade de
conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais, será obrigatório a elaboração
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de estudos técnicos que demonstrem quais as medidas serão tomadas, por ocasião da
regularização fundiária, para recuperar o meio ambiente degradado em decorrência da
ocupação clandestina e irregular. O estudo técnico previsto na Lei 13.465/2017, na
regularização de interesse social, deverá, por exemplo, "caracterizar a situação ambiental
da área a ser regularizada"; "especificação dos sistemas de saneamento básico";
"proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de
inundações"; "recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização";
"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"; "comprovação da melhoria da
habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta" e "garantia de acesso
público às praias e aos corpos d'água" (vide art. 64 da Lei 12.651/2012). E o estudo técnico
ambiental na regularização de interesse específico deverá ser instruído com vários
elementos, por exemplo, "a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica
da área"; "a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais
e das restrições e potencialidades da área"; "a especificação e a avaliação dos sistemas de
infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos
públicos"; "a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de
mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou
subterrâneas"; "a especificação da ocupação consolidada existente na área"; "a
identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa
rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras
definidas como de risco geotécnico"; "a indicação das faixas ou áreas em que devem ser
resguardadas as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida
proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização";
"a avaliação dos riscos ambientais"; "a comprovação da melhoria das condições de
sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da
regularização"; e "a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às
praias e aos corpos d'água, quando couber" (vide art. 65 da Lei 12.651/2012). Veja-se,
portanto, que em matéria de proteção ambiental em regularização fundiária urbana,
a Lei 13.465/2017 é, na verdade, um imenso avanço em face da Lei 11.977/2009 e da
Lei 12.65112012. Não há, em nenhuma hipótese, como se afirmar que a Lei
13.465/2017 desconsidera o direito de todos a ambiente ecologicamente equilibrado,
ou desobedece o dever do poder público de defendê-Io e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. Ao contrário, tisnar a Lei 13.465/2017 de inconstitucional idade
importa, simplesmente, em manter em vigor regras legais que não promovem a
regularização fundiária urbana, ou promovem de forma defeituosa e ineficaz. Defender a
inconstitucionalidade da Lei 13.465/2017 é, data venia, evitar o progresso da regularização
fundiária urbana, em detrimento do direito social à moradia. (Destaques nossos)

58.

Em síntese, aduz a CONJURlMCID, na referida manifestação, que:
a) a Lei nO 13.465/2017 estabeleceu a previsão de que os Municípios e Distrito Federal
poderão admitir o uso misto de atividades para promover a integração social e geração de
renda, desde que, obviamente, sejam observadas as normas e regulamentos urbanos
municipais e distritais aplicáveis à localidade que receberá a regularização fundiária;
b) a Lei nO 13.46512017 não confere prevalência à titulação dos imóveis em detrimento do
conjunto de medidas urbanísticas, sociais e ambientais indispensáveis ao desenvolvimento
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sustentável das cidades. Pelo contrário, a titulação dos imóveis depende de projeto de
regularização fundiária, com, dentre outros requisitos, a apresentação de "cronograma
físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do
projeto de regularização fundiária" e "termo de compromisso a ser assinado pelos
responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico para as obras";
c) a Lei nO 13.465/2017 não reduziu as exigências ambientais e urbanísticas para a
regularização fundiária, ao inverso, reforçou a obrigatoriedade de atendimento ao Código
Florestal e vincula o processo de análise de regularização fundiária urbana, no caso de
incidência de APP ou Unidade de Conservação de Uso Sustentável, ao disposto nos artigos
64 e 65 da Lei n° 12.651/2012, uniformizando os procedimentos; e
d) os princípios e diretrizes da regularização fundiária previstos na Lei n° 11.977/2009
foram ampliados através da Lei n° 13.465/2017, explicitando não só o respeito à proteção

à moradia, à função social da propriedade urbana, participação popular no processo de
regularização e ao ambiente ecologicamente equilibrado, mas afirmando que o objetivo da
regularização fundiária é concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação
e no uso do solo e prevenir e a formação de novos núcleos urbanos informais.
59.

Ademais, não merece prosperar o argumento inerente à concentração de terras nas mãos de

pessoas de média e alta renda, salientando-se os dados técnicos colacionados pelo INCRA
(Informação nO 14/2017 - SRFAR-SRFAlINCRA - acostada à ADI 5.787), que comprovam que
o perfil dos beneficiários de regularização é de pequenos agricultores familiares, em sua

maioria titulados em propriedades de até um módulo fiscal (o que representa 73,9% dos
beneficiários do programa Terra Legal, estruturado pela Lei nO 11.952/2009), que, conforme
previsto na legislação em vigor, serão regularizadas de forma gratuita em razão da hipossuficiência
dos beneficiados, fato que dá a exata medida do caráter social da política pública impugnada.
60.

Inclusive, a Lei nO 13.465/2017 (art. 13) prevê tanto a regularização fundiária de interesse

social para núcleos urbanos ocupados por população de baixa renda, quanto a regularização
fundiária de interesse específico, para população não qualificada como de baixa renda, tendo a
própria Lei n° 11.977/2009 já estabelecido tal diferenciação (vide art. 47, incisos VII e VIII).
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61.

No mais, a Assessoria Jurídica Junto a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do

Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (ASJUR/SEAD 
Informações nO 00430/201 7/ASJUR-SEAD/CGU/AGU - relativas à ADI nO 5.771) explicitou que

inexiste qualquer alteração trazida pela novel Lei n° 13.465/2017, no que diz respeito aos
requisitos objetivos (art. 4° da Lei n.o 11.952/2009) e subjetivos (art. 5° da mesma lei),
relativos à regularização da ocupação de terras, salvo a alteração do marco temporal de
ocupação e exploração direta do imóvel, de dezembro de 2004 para julho de 2008 (art. 5°, IV).
62.

De acordo com a ASJUR/SEAD, em tal manifestação, os objetivos da política pública

estruturada pela Lei n° 11.952/2009 nunca foram o de concentrar terras, sendo que os resultados
destes primeiros oito anos de gestão fundiária na Amazônia Legal pelo programa Terra Legal
demonstram isso cabalmente, destacando-se que as disposições da Lei nO 13.465/2017 são
plenamente consentâneas com os objetivos originais da política com os preceitos constitucionais.
63.

Inclusive, vale registrar que a Lei n.o 13.465/2017 modernizou o conteúdo da Lei n°

11.952/2009, no que tange à regularização fundiária na Amazônia Legal, de modo que, nesse

sentido, a Assessoria Jurídica Junto a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (ASJUR-SEAD 
Informações nO 00430/20 17/ASJUR-SEAD/CGU/AGU - relativas à ADI nO 5.771) relatou que tal
atualização foi, inclusive, inspirada em orientações do Tribunal de Contas da União.
64.

No que tange ao alegado descumprimento da função social e ambiental da propriedade,

conforme bem explicitado pela ASJUR/SEAD, as áreas objeto de regularização são sempre
definidas após consultas aos demais órgãos que atuam na Amazônia, tais como, o INCRA
(responsável pela reforma agrária) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
- ICMBio (responsável por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação).
65.

De fato, como a instalação de unidades de conservação e a manifestação de interesse na

área pelo ICMBio são absolutamente prejudiciais a qualquer pretensão de regularização de glebas,
resta patente que a atividade de regularização fundiária em nada prejudica o assentamento de
colonos em reforma agrária ou a criação de novas unidades de conservação ambiental.
66.

Aliás, o INeRA (Informação nO 14/2017 - SRFAR-SRFAlINCRA - acostada à ADI nO

5.787) bem destaca que o principal objetivo da destinação das terras públicas é promover a
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governança fundiária da região, tendo como conseguência o desenvolvimento sustentável, a
redução do desmatamento, o combate à grilagem de terras e a redução dos conflitos agrários.
67.

Além disso, no âmbito da Infonnação nO 12/2017 - SRfAR-SRfAlINCRA (relativa à AOI

n° 5.771), o INCRA ressalta que, segundo estudiosos internacionais da questão fundiária, Q
aumento da governança sobre a terra tem um papel importante em controlar o desmatamento na
região Amazônica, juntamente com outras estratégias. Observou-se que as áreas participantes do
Terra Legal, 2010-2014, apresentaram menor taxa de desmatamento acumulado nos cinco anos do
período analisado, como atestam estudos decorrentes de uma parceria entre o Instituto de Pesquisa
da Amazônia (lPAM), a Universidade de Chicago, o Woods Hole Research Center (WHRC) e a
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
68.

De mais a mais, foi demonstrado que nas áreas objeto de atuação do programa Terra Legal

houve um aumento da cobertura florestal, de modo que a titulação está associada à redução do
desmatamento dentro dos imóveis titulados pelo programa, confonne recentes estudos da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em parceria com a C/imate Polyce Initiative.
(lnfonnação nO 12/2017 - SRfAR-SRfAlINCRA - relativa à AOI n° 5.771).
69.

Inclusive, a ASJUR/SEAO (lnfonnações n° 00430/2017/ASJUR-SEAD/CGU/AGU 

relativas à ADI nO 5.771) esclarece que a Lei nO 13.465/2017 não inova o conteúdo da Lei n°
11.952/2009, no que diz respeito às exigências relativas à preservação ambiental e ao
aproveitamento racional da área titulada, pois o titular do contrato ficará obrigado a se

cadastrar no Cadastro Ambiental Rural e, por consequência, deverá seguir todos os
comandos previstos na legislação ambiental.
70.

Nesse sentido, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República (SAJ/PR),

mediante a Nota SAJ n° 16/2017 1 CGAI/SAAINST/SAJ/CC-PR (acostada à AOI nO 5.787),
reforçou que a Lei n° 13.465/2017 não afastou a aplicação das leis ambientais em vigor,
especialmente, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) e da Lei do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Lei 9.985/2000), senão vejamos:
Na questão ambiental, não se observam prejuízos trazido pelo diploma, ao contrário do
alegado pelo autor, uma vez que as áreas regularizadas que passarem ao domínio privado
continuam sob a égide das leis ambientais em vigor, especialmente o novo Código
Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) e a Lei do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Lei 9.985, de 18 de julho de 2000), senão vejamos: i. O novo Código
Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) prevê a delimitação de áreas de preservação
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permanente (APP's) quando os terrenos possuírem alguma das características ali
apontadas, sejam áreas urbanas ou rurais, públicas ou privadas, pois todas estão vinculadas
à observância do texto legal da mesma forma [...] Ao se tratar de áreas de preservação
permanente, qualquer supressão de vegetação não autorizada gera a responsabilização civil,
administrativa e criminal de seu titular ou ocupante a qualquer título, o que não foi afastado
pela Lei 13.465/2017 [...] A Lei 13.465/2017 trouxe apenas alterações pontuais na Lei
12.651/2012, dando nova redação aos arts. 64 e 65 deste diploma legal, que mantiveram
os objetivos da redação anterior. Na verdade, salienta-se que o art. 65, em seu § I° faz
menção expressa à "melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior",
o que não constava da redação original. Assim, permanecem hígidos os demais regramentos
trazidos pelo novo Código Florestal, inclusive no tocante às áreas de Reserva Legal, quando
se tratar de área rural, conforme dispõe o art. 12 e sgts da Lei 12.651/2012. ii. Já a Lei
9.985/2000 permanece integralmente em vigor, possibilitando a criação de unidades de
conservação a depender da presença dos requisitos ambientais de cada tipo, seja de proteção
integral ou de uso sustentável, nos termos de seu art. 7° [9]. Mister lembrar que as Unidades
de Conservação podem ser formadas por áreas públicas ou particulares, a depender da
categoria. Como exemplo, podemos mencionar as seguintes unidades de conservação, tanto
de proteção integral como de uso sustentável, que admitem áreas privadas: (i) Monumento
Natural (art. 12, § 1°); (ii) o Refúgio de Vida Silvestre (art. 13, § I 0); (iii) Área de Proteção
Ambiental (art. 15, § 1°); (iv) Área de Relevante Interesse Ecológico (art. 16, § 1°), e (v)
Reserva Particular do Patrimônio Natural (art. 21, caput). Dessa forma, os argumentos
trazidos pelo autor quanto à violação do direito ao meio ambiente equilibrado, ao aumento
do desmatamento e dificuldades para criação de unidades de conservação, não merece
prosperar. Ao contrário, percebe-se uma preocupação expressa da lei quanto à
conservação ambiental, em especial com tais institutos, em que determina que a
regularização fundiária traga melhorias ambientais em comparação à situação
anterior à regularização [...] iii. Também salienta-se que a Lei 13.465/2017 alterou a Lei
11.952, de 25 de junho de 2009, que cuida da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, trazendo
em seu novo texto a preocupação com os disposto na legislação ambiental, principalmente
o Código Florestal. Neste ponto, vê-se claramente o respeito ao meio ambiente como
essencial para a manutenção da propriedade. (Destacou-se)

71.

Vale destacar que, em regra, as condições resolutivas do título de domínio e do termo de

concessão de uso somente são liberadas após a verificação de seu cumprimento, consoante dispõe
o art. 16 da Lei nO 11.952/2009, na redação dada pela Lei n° 13.465/2017.
72.

Além disso, cumpre registrar que a Lei n° 13.465/2017, em especial no seu art. 35 e

seguintes, condiciona a concessão do título à aprovação, pelo Município ou Distrito Federal, de
um projeto de regularização fundiária com diversos requisitos, tais como, "proposta de
soluções para questões ambientais [. ..]", "estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta

Lei. quando for o caso", "cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura
essencial, compensações urbanísticas, ambientais [...]", "termo de compromisso a ser assinado

pelos responsáveis, públicos ou privados. pelo cumprimento do cronogramafisico [...]".
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73.

No mais, confonne bem ressaltam a ASJURlSEAD (Infonnações nO 00430/20 17/ASJUR

SEAD/CGU/AGU) e o INCRA (Infonnação nO 1212017 -

SRFAR-SRFAlINCRA), em

manifestações apresentadas para subsidiar as Infonnações Presidenciais no âmbito da ADI n°
5.771, o próprio processo de georreferenciamento, prévio à emissão de títulos, representa um filtro
capaz de identificar possíveis fraudes e conflitos nas áreas a serem regularizadas, sendo possível
também a utilização de cruzamentos de bases de dados de sistemas infonnatizados do Governo
Federal, a fim de evitar irregularidades.
74.

A ASJURlSEAD e o INCRA advertem que há uma racionalidade no sistema nonnativo

apta a proteger suficientemente o patrimônio federal, de modo mais célere e eficiente, o que não
significa proteção deficiente de bens jurídicos. A escolha nonnativa não foi insuficiente, e sim
abarcada pelo princípio da razoabilidade, sendo certo que o controle a posteriori será sempre
possível diante de eventual emissão fraudulenta de título.
75.

Os dados técnicos e os esclarecimentos trazidos pelo INCRA e pela ASJURlSEAD

comprovam, destarte, a improcedência das alegações deduzidas pela parte autora, na medida em
que a regularização fundiária rural efetivamente contribui para a densificação do direito à

moradia, da função social da propriedade rural e da preservação do meio ambiente,
promovendo melhorias sociais, ambientais e econômicas para a região objeto de
regularização, sem qualquer afronta aos mandamentos constitucionais.
76.

Avançando, quanto às exigências urbanísticas, a CONJURlMCID (Infonnações n°

0038812017/CONJUR-MCID/CGU/AGU - relativas à ADI n° 5.771) esclarece que a Lei
13.465/2017 apenas estabelece regras voltadas ao objetivo da regularização, o que não

significa que o Município esteja, a partir daí, autorizado a desconsiderar as normas
municipais de zoneamento e urbanísticas aplicáveis.
77.

De qualquer fonna, é importante levar em conta que a regularização fundiária surge,

justamente, de um processo histórico de crescimento urbano desordenado e excludente em
que a maioria dos planos diretores e legislações municipais ignorava a população de baixa
renda, que não tinha acesso ao direito à moradia. Assim, é da natureza da regularização fundiária
atender a áreas infonnais, que usualmente não estão em consonância com o plano diretor das
cidades. A Lei 13.46512017 não fez grandes alterações neste ponto, não tendo criado
flexibilizações a mais do que já se havia feito na Lei n° 11.977/2009.
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78.

Não se pode ignorar, ademais, que, conforme o IBGE (de acordo com a NOTA TÉCNICA

N° 73/2017/DAFU/SNDU-MCIDADES - anexada nas Informações Presidenciais da ADI n°
5.771), somente 50% dos municípios brasileiros têm plano diretor. E condicionar a regularização
fundiária ao plano diretor importaria em alijar metade dos municípios brasileiros deste processo,
o que representaria nítida violação aos princípios constitucionais da moradia, da dignidade da
pessoa humana, do mínimo existencial e da proporcionalidade.
79.

Cumpre lembrar que a Lei n° 13.465/2017, em especial no seu art. 35 e seguintes,

condiciona a concessão do título à aprovação, pelo Município ou Distrito Federal, de um projeto
de regularização fundiária com diversos requisitos, tais como, "proposta de soluções para

questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso",
"cronograma fisico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver [...]", "termo de compromisso a ser assinado

pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma fisico de obras de
irifraestrutura essencial", de modo que se verifica que a Lei n° 13.465/2017 vislumbrou uma
regularização fundiária que contempla todo o processo de urbanização e concessão de
infraestrutura para a população beneficiada.
80.

Ademais,

a

CONJURlMCID,

nas

Informações

n°

00388/2017/CONJUR

MCID/CGU/AGU, enumera vários avanços promovidos pela Lei nO 13.465/2017, com a
concretização do direito à moradia, especialmente, às pessoas de baixa renda, senão vejamos:
Com efeito, é verdade que a Lei 13.465/2017 prevê (art. 13) a regularização fundiária de
interesse social para núcleos urbanos ocupados por população de baixa renda, e a
regularização fundiária de interesse específico, para população não qualificada como de
baixa renda. Entretanto, não há absolutamente nenhuma novidade nisso, pois a Lei
11.977/2009 já estabelecia tal diferenciação. O art. 47, incisos VII e VIII da Lei
11.977/2009 estabeleciam a regularização fundiária de interesse social, voltada a
assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda, e a regularização de
interesse específico, para os demais assentamentos. A Lei 11.977/2009, nos artigos 61 e
62, condicionava a regularização fundiária de interesse específico a aprovação, por uma
"autoridade licenciadora" de um "projeto de regularização fundiária", que deveria prever,
por exemplo, as "medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística,
social e ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais
previstas em lei" bem como "as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica".
Ora, a Lei 13.465/2017 parte exatamente dessa mesma lógica, mas aperfeiçoa
enormemente o instituto, pois estabelece de forma muito mais minudente os requisitos
do projeto de regularização fundiária, além de deixar claro que as obras de
infraestrutura urbana e as medidas de compensação urbanística e ambiental deverão
estar previstas em termo de compromisso (art. 35, X e 38, §r). E no que diz respeito à
regularização fundiária de interesse social, a Lei 11.977/2009, de fato, estabeleceu vários

25

estímulos e facilitações para beneficiar a população de baixa renda. Ocorre que a Lei
13.465/2017 não só preservou todas as regras já existentes como ainda ampliou os direitos
da população menos favorecida pois, dentre outras medidas:
- previu isenção de custas e emolumentos para os atos de registro em cartório relativos à
regularização fundiária de interesse social (art. 13, §r) cabendo ao Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social custear esses atos registrais (art. 72);
- previu a transferência gratuita de imóvel a pessoa física de baixa renda que por qualquer
título utilize imóvel da União para fins de moradia até 22 de dezembro de 2016, desde que
autorizado por ato da Secretaria de Patrimônio da União (art. 86);
- estendeu a obrigatoriedade de termo de compromisso para as obras de infraestrutura e
compensações ambientais e urbanísticas que deverão ser realizadas pelo Poder Público para
fins de regularização fundiária de interesse social (art. 37 c/c art. 35, X);
- estabeleceu a isenção de custas para regularização fundiária de interesse social em
conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse social construídos pelo Poder Público,
que se encontrem implantados em 22 de dezembro de 2016 (art. 13, §3°);
- estabeleceu que cabe ao Ente Público ou ao Município custear o projeto de regularização
fundiária de interesse social e a implantação da infraestrutura essencial (art. 33).
E, além dos dispositivos acima referidos, voltados expressamente à população de baixa
renda, há que se mencionar ainda toda a modernização e desburocratização do processo de
regu larização fundiária levado a efeito pela Lei 13.465/2017, que deverão resultar em um
círculo virtuoso de facilitação do processo, redução de custos, maior aderência das
autoridades públicas à medida, mais núcleos urbanos integrados à cidade, promoção de
cidadania, crescimento da atividade econômica, e assim por diante. Ora, diante de tudo
isso, como afirmar que a Lei 13.465/2017 está impedindo a regularização fund iária para as
pessoas de baixa renda? Como dizer que a Lei 13.465/2017 "promove concentração de
renda e acentua a obscena desigualdade socioeconômica brasileira, de modo que se
contrapõe aos objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária"? Quais os
elementos para se afirmar que a Lei 13.465/2017 "ofende o direito ao mínimo existencial"?
Data maxima venia, aparentemente o d. Ministério Público Federal está se referindo a outro
diploma legislativo, mas não à Lei 13.465/2017. Onde a Lei 13.465/2017 causa retrocesso?
Na verdade, declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.465/2017 é que resultará em
descumprimento de direitos fundamentais, uma vez que todos os institutos criados pela Lei
13.465/2017 deixariam de existir. (Grifamos)

81.

Como visto, os novos regramentos veiculados pela Lei impugnada tiveram por escopo

corrigir diversos problemas estruturais e sociais decorrentes do crescimento desordenado
dos grandes centros urbanos e da explosão demográfica brasileira, valendo destacar os
seguintes pontos listados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no bojo da
Nota Técnica nO 165ü5/2ü17-MP (produzida para subsidiar manifestação na ADI nO 5.771):
6.12. Exemplo inequívoco do alinhamento da Lei 13.465/2017 com os princípios
constitucionais relativos a moradia, função social da propriedade, proteção ambiental e
política de desenvolvimento urbano destacam-se a previsão expressa em lei da Autorização
de Uso Sustentável- TAUS e a criação da sistemática de Regularização Fundiária Urbana
- Reurb. 6.13. A TAUS permite que a SPU conceda por ato administrativo excepcional,
transitório e precário, individual ou coletivamente a comunidades tradicionais com o
objetivo de preservar seus modos de vida, assegurar-lhes meio de sustento, e minimizar
conflitos agrários entre ribeirinhos e terceiros que se dizem donos desses terrenos. 6.14. Na
concepção do instrumento, especialmente no âmbito da Amazônia Legal, o reconhecimento
da posse de população ribeirinha agroextrativista em áreas de várzeas, em vista do potencial
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econômico dos recursos naturais de que dispõem, são fatores capazes de contribuir para a
melhoria das condições de vida dessas populações tradicionais, o que reforça a importância
e o interesse permanente da SPU em regularizar esses territórios, contribuindo para a
harmonização dos usos tradicionais com as regras de sustentabilidade ambiental. 6.15. A
TAUS ainda representa para a família beneficiada um comprovante oficial de residência,
garantia de acesso a aposentadoria, a recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) e a outros programas sociais e políticas públicas do Governo
Federal [...] 6.19. No caso do Reurb foram instituídas normas gerais e procedimentos
aplicáveis ao instrumento, os quais abrangem medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial
urbano e à titulação de seus ocupantes. 6.20. A partir do novo marco legal a SPU poderá
executar de forma mais ágil a regularização fundiária seja de forma gratuita, para
populações de baixa renda na modal idade Reurb-S ou onerosa, para os demais segmentos
da sociedade Reurb-E. 6.21. Na modalidade de interesse específico - Reurb-E, em se
tratando de parcelamento reconhecido e consolidado, criou-se a possibilidade de venda
direta aos ocupantes, dispensando-se os procedimentos licitatórios exigidos pela Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993. 6.22. Referido instituto possibilitará o acesso oneroso a uma
camada da população que ocupava terra pública, porém, era impedida do exercício pleno
do direito à moradia, o que ratifica o fato de que não haverá transferência gratuita de terras
da União a essa camada da população que possui poder aquisitivo, ressaltando-se que na
transferência serão obedecidos critérios que envolvam tempo de ocupação, tipo de
instrumento de domínio (pleno ou útil), localização do imóvel, entre outros. 6.23. Em se
tratando de REURB-S, a Lei 13.465/2017 permitiu que, preenchidos os requisitos previstos
no § 5° do art. 31 da Lei nO 9.636, de 1998, a União, por intermédio da SPU, poderá
transferir o domínio do imóvel residencial ao beneficiário, utilizando-se de procedimento
simplificado. Cabe destacar que, anteriormente, a União possuía procedimento complexo
e burocrático para transferir áreas a pessoas de baixa renda, o que retardava a concessão de
títulos de propriedade, que conferem maior segurançajurídica a essa parcela da população.
6.24. Desse modo, a Lei 13.465/2017 não só assegura o cumprimento do princípio da
função social da propriedade, como desonera a SPU de realizar constantes e
periódicos procedimentos administrativos, reduzindo os custos envolvidos na gestão
do Patrimônio da União. Nesse sentido, a nova Legislação alinha-se ao princípio
constitucional da eficiência da Administração Pública, além de permitir a efetividade
da política de regularização fundiária de interesse social à parcela mais carente da
sociedade, que deixa de ser mero ocupante, inscrito de forma precária, e passa a ter
títulos de domínio sobre o imóvel. 6.25. Em linha com o princípio constitucional do
direito à saúde, a Lei 13.465 incluiu o § 8°, ao art. 18 da Lei nO 9.636, de 1998, propiciando
a redução dos custos de implantação de saneamento básico, considerado serviço essencial
para melhoria da qualidade de vida da população. Nesse sentido foram incluídos
dispositivos que estabeleceram a gratuidade das cessões de áreas da União feitas aos entes
públicos ou privados concessionários ou autorizatários de prestação de serviços de coleta,
tratamento e distribuição de água potável e esgoto sanitário. (Destacamos)

82

Avançando, quanto ao argumento de que a Lei nO 13.465/2017 contribuiria para o aumento

dos conflitos fundiários, cumpre citar o seguinte trecho das Informações na 00481/2017/ASJUR

SEAD/CGU/AGU (anexadas à ADI nO 5.787), no qual se externa que a ausência de definição de
direitos na região amazônica é um dos principais motivadores da grilagem de terras, desta forma:
41. Mais uma vez remete-se às INFORMAÇÕES n. 00426/20 I7/ASJUR
SEAD/CGUI AGU que consigna que esta alegação é pouco cuidadosa e não resiste à análise
dos fatos: "É de se ter em mente que o principal objetivo da destinação das terras públicas
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é promover a governança fundiária da reglQO, tendo como consequência o
desenvolvimento sustentável, a redução do desmatamento, o combate a grilagem de terras
e a redução dos conflitos agrários". 42. Confonne destacou a área técnica por meio da
IN FORMAÇÃO N° 14/2017 - SRFAR-SRFAlINCRA, o principal objetivo da política de
regularização fundiária é a destinação adequada das terras públicas. Pelo contrário, a
ausência de definição de direitos na região amazônica que é um dos principais
motivadores da grilagem de terras e do desmatamento ilegal. Seguindo esta lógica,
naquelas áreas onde não houver interesse público ou social deve-se dar destinação as terras
públicas por meio da regularização fundiária dos ocupantes que preencherem os requisitos
previstos na Lei 11.952, de 2009. Em última instância, busca-se o cumprimento da função
social das terras públicas. 43. Importa, ainda, consignar que na regularização fundiária de
ocupações incidentes em terras públicas rurais da União com área superior a quatro
módulos fiscais, os requisitos são averiguados por meio de elaboração de laudo de vistoria
da ocupação, subscrita por profissional regulannente habilitado, confonne prevê o artigo
7°[5] do Decreto nO 6.992, de 28 de outubro de 2009. Portanto, há maior rigor na
regularização de imóveis de maior extensão territorial, a fim de dirimir dúvidas quanto à
existência dos requisitos da ocupação e exploração direta pelo requerente, o que tem o
condão de combater a grilagem. (Grifamos)

83.

Nesse sentido, o INCRA, no âmbito das Infonnação n° 14/2017 - SRFAR-SRFAlINCRA

- anexada nas Infonnações Presidenciais da ADI nO 5.787, destacou que o principal objetivo da
destinação das terras públicas é promover a govemança fundiária da região, tendo como
consequência, dentre outras, o combate à grilagem de terras e a redução dos conflitos agrários.

84.

Sobre o tema, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Cidades, por melO das

Infonnações nO 00029/2018/CONJUR-MCID/CGU/AGU (em anexo), destacou, além do disposto
no § 1°6 do art. 9° da Lei n° 13.46512017 e dos objetivos da Reurb insculpidos no art. 10 da

referida lei, que a regularização fundiária em apreço abrange apenas os núcleos infonnais urbanos
comprovadamente existentes até o dia 22/12/20167, constituindo relevante instrumento para o

reconhecimento jurídico de uma situação fática preexistente, senão vejamos:
32. Inclusive, exige-se dos poderes públicos a fonnulação de políticas públicas para o
desenvolvimento do espaço urbano de acordo com os princípios da sustentabilidade
/) Art. 9º Ficam instituídas no território nacional nonnas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas
à incorporação dos núcleos urbanos infonnais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes.
§ 1º Os poderes públicos fonnularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências
de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial,
buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de fonna funcional.
[00']
7 Nesse sentido, o § r do art. 9° da Lei n° 13.465/2017 prevê que "a Reurb promovida mediante
legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente
existentes, naforma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016."
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econômica, social e ambiental e ordenação territorial, nos termos do §1° do art. 9° [... ] 33.
Ainda neste sentido, é imperioso destacar os objetivos da Regularização Fundiária Urbana
definidos no art. 10 da referida Lei que se preocupam com aspectos ambientais, sociais,
sócio econômicos e, principalmente, a garantia do direito à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado [...] 34. Nesta mesmo termos, não há, também, qualquer violação ao
planejamento urbano dos Municípios, principalmente porque a Regularização Fundiária
Urbana instituída pela Lei n° 13.465, de 2017, abrange, tão-somente, os núcleos
informais urbanos comprovadamente existentes, na forma da Lei, até o dia 22 de
dezembro de 2016. 35. A referida Lei, em verdade, cria um instrumento para o
reconhecimento jurídico de uma situação fática preexistente, de maneira a possibilitar
o Poder Público planejar as suas ações no sentido de garantir a melhoria das condições
urbanísticas e ambientais nestes centros aonde prevalece a informalidade de sua
constituição. 36. É de se registrar que tais núcleos urbanos, dada a informalidade, muitas
das vezes foram constituídos sem a observância da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e
das condicionantes ambientais. Desta forma, razoável afastar, em concreto, a aplicabilidade
das referidas Leis, desde que precedidos de um criterioso projeto de regularização fundiária
e aprovação dos órgãos ambientais (art. 12).37. Em síntese, o sistema criado pela Lei n°
13.465, de 2017, cria instrumentos extremamente eficazes aos poderes públicos para
a resolução de problemas históricos, baseados na ocupação urbana sem o devido
planejamento, fato este inconteste na realidade do Brasil. 38. Desta feita, ao contrário
do afirmado na petição inicial, os dispositivos impugnados, visam garantir os direitos
sociais relacionados à moradia digna, habitação, ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, sem qualquer prejuízo à função social da propriedade e da Política Urbana
Constitucional. (Destacamos)

85.

Inclusive, os artigos 33 e 36, § 3°, ambos da Lei nO 13.465/2017, dispõem sobre a

"implantação de infraestrutura essencial", frisando-se, ademais, que a Lei nO 13.465/2017, nos
incisos IX e X do seu art. 35, prevê, claramente, que o cronograma relativo às obras de

implantação de infraestrutura urbana, bem como as medidas de compensação urbanística e
ambiental deverão estar previstas em termo de compromisso, in verbis:
Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:
[... ]
IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial,
compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da
aprovação do projeto de regularização fundiária; e
X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo
cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo. (Destacou-se)

86.

Além disso, a Lei nO 13.465/2017, no seu art. 36, preconiza sobre o conteúdo mínimo do

projeto urbanístico de regularização fundiária, prevendo a indicação, dentre outros aspectos, de
"obras de infraestrutura essencial", nestes termos:
Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no mínimo,
indicação:
I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou
projetadas;
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II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área,
confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se
houver;
JII - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais
vinculadas à unidade regularizada;
IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edificios públicos e outros
equipamentos urbanos, quando houver;
V - de eventuais áreas já usucapidas;
VI- das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias;
VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação
de edificações, quando necessárias;
VIIl - das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias;
IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Município.
§ 1º Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes
equipamentos:
I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;
II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;
1II - rede de energia elétrica domiciliar;
IV - soluções de drenagem, quando necessário; e
V - outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função das necessidades
locais e características regionais. (Destacou-se)

87.

De fato, a Lei nO 13.465/2017, especialmente no art. 35 e seguintes, detalhou ainda mais o

projeto de regularização fundiária, estabelecendo a obrigatoriedade de implantação da
infraestrutura essencial, através de um cronograma fisico de obras, acompanhado de termo de
compromisso, assinado pelos responsáveis públicos ou privados, além de exigir proposta de
soluções para as desconformidades ambientais e urbanísticas, cujas obras ou serviços de
adequação, deverão constar no cronograma de obras e no termo de compromisso.
88.

Nesse sentido, a CONJURlMCID, nas

Informações nO 00388/2017/CONJUR

MCID/CGU/AGU (inerentes à ADI 5.771), explicita que a Lei n° 13.465/2017 aperfeiçoou o
disposto, até então, nos artigos 61 e 62 da Lei nO 11.977/2009, estabelecendo de forma mais
minuciosa os requisitos do projeto de regularização fundiária, dentre eles, os relativos às obras de

infraestrutura urbana, senão vejamos:
A Lei 11.97712009, nos artigos 61 e 62, condicionava a regularização fundiária de
interesse específico a aprovação, por uma "autoridade licenciadora" de um "projeto de
regularização fundiária", que deveria prever, por exemplo, as "medidas necessárias para a
promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as
compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei" bem como "as medidas previstas
para adequação da infraestrutura básica". Ora, a Lei 13.465/2017 parte exatamente
dessa mesma lógica, mas aperfeiçoa enormemente o instituto, pois estabelece de forma
muito mais minudente os requisitos do projeto de regularização fundiária, além de deixar
claro que as obras de infraestrutura urbana e as medidas de compensação urbanística
e ambiental deverão estar previstas em termo de compromisso (art. 35, X e 38, §2°).
(Destacou-se)

30

89.

Ademais,

sobre o tema, a CONJURlMCID, no âmbito

das

Informações nO

00417/2017/CONJUR-MCID/CGU/AGU (acostadas à ADI nO 5.787), ressaltou que a norma que
tratava de regularização fundiária há mais de sete anos apresentava a mesma sistemática quanto às
obras de infraestrutura essencial (conforme o então parágrafo único do art. 55 da Lei n°
11.977/2009), esclareceu que a Lei nO 13.46512017 não isentou os loteadores das obrigações
insculpidas na Lei nO 6.766/1979 (mencionando-se os artigos 14, §§

r

e 3°, e 70 da Lei n°

13.465/2017), reforçou que a Lei nO 13.465/2017 não trata de licenciamento para implantação de

novos loteamentos, objeto da Lei nO 6.766/79, mas apenas prevê a regularização de núcleos
urbanos informais já consolidados, ocasião em que lembrou que diversos pequenos municípios
não possuem sequer a infraestrutura básica, deste modo:
A parte autora afirma que, ao permitir que as obras de infraestrutura essencial sejam
realizadas antes, durante ou depois da conclusão da Reurb, a lei violaria vários princípios
constitucionais e representaria a precarização da moradia, contrariando o inciso X, do art.
23, da CF/88, que prevê como competência comum da União, Estados, DF e Municípios
'"combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração
social dos setores desfavorecidos", além de violar o direito à moradia, previsto no art. 6°,
da CF/88. Em primeiro lugar, cumpre registrar que tal previsão legal não constitui em
inovação no mundo jurídico, uma vez que já constava do parágrafo único do Art. 55 da
Lei 11.977/2009, estando, portanto em vigor desde 2009, sem que houvesse qualquer
impugnação judicial sob a pecha de inconstitucionalidade. Vejamos o inteiro teor do
parágrafo único do art. 55, da Lei nO 11.977/09: Parágrafo único. A realização de obras de
implantação de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários pelo poder público,
bem como sua manutenção. pode ser realizada mesmo antes de concluída a regularização
jurídica das situações dominiais dos imóveis. Ou seja, a norma que tratava da
regularização fundiária antes da edição da Lei n° 13.465/17, já apresentava a mesma
sistemática de tratamento em relação às obras de infraestrutura essencial, tendo
vigorado durante quase oito anos sem que fosse objeto de impugnação, razão pela qual
cai por terra o argumento de que a lei ora impugnada teria inaugurado tratamento que viola
a moradia digna e o mandamento constitucional que impõe aos entes federativos o dever
de "combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos". Por outro lado, a parte autora,
equivocadamente, compara a Lei 6.766179, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano, na implantação de novos loteamentos ou desmembramentos de glebas com as
normas de regularização fundiária previstas na nova legislação [...] Ora, a Lei n° 13.465/17,
em momento algum, isentou ou tencionou insentar os loteadores das
responsabilidades instituídas através da Lei n° 6.766179, de modo que permanecem, sob
a égide do novel diploma legislativo, a obrigação, quando da implantação de novos
loteamentos, de que sejam realizadas obras de infraestrutura básica, em atendimento às
exigências constantes da Lei 6.766179. Ao contrário, nos parágrafos r e 3° do artigo 14,
da Lei nO 13.465/17 existe a previsão que, mesmo a realização da Reurb por aqueles que
deram causa à implantação do loteamento irregular, não os eximirá de responsabilidades
administrativa, civil ou criminal previstas em lei [...] Há de se considerar, ainda, que o art.
70 da lei 13.465/17 prevê a aplicação dos artigos 37 a 52 da Lei 6.766179, que tratam das
penalidades e crimes contra a administração pública para quem der início, de qualquer
modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem
autorização do órgão público competente ou sem observância das determinações constantes
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do ato administrativo de licença. Por outro lado, é importante deixar claro que a nova lei
não trata de licenciamento para implantação de novos loteamentos, objeto da Lei n°
6.766179, mas apenas prevê a regularização de núcleos urbanos informais já
consolidados, não havendo que se falar, de forma alguma, em qualquer tipo de anistia aos
loteadores, como colocado na peça exordial da presente ADI. Na verdade, de acordo com
informações trazidas pelo Departamento se Assuntos Fundiários da Secretaria Nacional de
Desenvolvimento Urbano desta Pasta, um grande número de pequenos municípios,
situados principalmente no interior do País, não possui toda a infraestrutura básica,
sequer em suas sedes, tal como exigioa pela Lei n° 6.766179 para os novos loteamentos,
de modo que não seria razoável reproduzir-se tal exigência na Lei n° 13.465/17, sob
pena de impossibilitar a conclusão dos procedimentos de regularização fundiária.
Assim, concluiu-se que, para fins da Reurb, deveriam ser exigidos apenas a implantação da
infraestrutura essencial, tal como previsto na nova lei, cabendo aos municípios, em função
de sua localização, necessidades, peculiaridades e características locais, exigirem a
implantação de outros equipamentos públicos ou comunitários. Registre-se que o
Departamento de Assuntos Fundiários da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano
do Ministério das Cidades chegou à referida conclusão após a realização de estudos,
pesquisas, além de participação em audiências públicas realizadas tanto no Congresso
Nacional, como em alguns municípios, o que demonstra a legitimidade e amparo técnico
da opção legislativa, levada a efeito quando da elaboração da Lei nO 13.465/17. Isto posto,
com base na argumentação acima desenvolvida, conclui-se que não há que se falar em
ofensa aos arts. 3°, I, 111 e IV; 6°, 23, X, da CF, criação de "cidades de papel" ou anistia aos
Loteadores e Regularização Fundiária sem Estrutura, pois a Lei nO 13.465/17 observou
fielmente os mandamentos constitucionais aplicáveis à hipótese. (Grifamos)

90.

Nessa direção, o Ministério das Cidades, nos subsídios técnicos encaminhados mediante o

Despacho nO 319/2017/DAFU/SNDU (acostado à ADI 5.787), explicitou que:
Em primeiro lugar esta previsão não é inovação da Lei 13.465/17 [...] esta norma foi criada
em seu Governo através do parágrafo único do Art. 55 da Lei 11.977/2009, portanto em
vigor à 8 anos, sem que houvesse nenhuma contestação. Somente após a nova legislação
manter a norma anteriormente criada é que ela passa a violar diversos princípios e previsões
legais? [...] Ainda [...] compara a Lei 6.766179, que dispões sobre o Parcelamento do Solo
Urbano, na implantação de novos loteamentos ou desmembramentos de glebas com as
normas de regularização fundiária previstas na nova legislação. "Os artigos 18 e 50, da
Lei n° 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, preveem [...] Da
análise dos dois dispositivos acima transcritos, depreende-se que é obrigação do loteador
realizar as obras de infraestrutura básica no loteamento, sob pena de incorrer em crime
contra a Administração Pública. Sem dúvida alguma executar loteamento ou
desmembramento sem a implantação das obras de infraestrutura básica e atendimento as
normas da Lei 6.766179 constitui crime. Porem a nova lei não trata de licenciamento para
implantação de novos loteamentos, prevê a regularização de núcleos urbanos informais já
consolidados e de forma alguma anistia os loteadores como colocado. Não há como exigir
na regularização, atendimento às normas e definições da Lei 6.766179 em especial o § 5°
do art. r [...] Já a nova lei prevê em seu § 1°, art. 36 [...] Temos levar em consideração
que um enorme número de pequenos municípios situados principalmente no interior do
Pais, como na Amazônia Legal. não possuem, em sua sede, toda a infraestrutura básica
como definida para novos loteamentos. Em pesquisa e conversas com um grande número
de municípios do país, identificamos esta exigência como um dos grandes gargalos no
avanço das ações de regularização. Após estas consultas e as audiências públicas realizadas
no Congresso Nacional e em vários municípios, chegou-se a conclusão que para fins da
Reurb, deveriam ser exigidos somente a implantação da infraestrutura essencial, como
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prevista na nova lei, cabendo aos municípios, em função de sua localização, necessidades
locais e peculiaridades e características regionais, exigiram a implantação de outros
equipamentos públicos ou comunitários [...] Quanto ao colocado as fls. 43 é mais uma
inverdade, em nenhum momento a nova lei previu anistia aos loteadores irregu lares. Ao
contrário, nos parágrafos r e 3° do artigo 14 existe a previsão que mesmo a realização
da Reurb por aqueles que deram causa à implantação do loteamento irregular, não os
eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal previstas em lei [...] Há de
se considerar ainda que o art. 70 da lei 13.465/17 prevê a aplicação dos artigos 37 a 52
da Lei 6.766/79, que tratam das penalidades e crime contra a administração pública para
quem der início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo
para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente ou sem observância das
determinações constantes do ato administrativo de licença [...] Como podemos comprovar
tratam-se de alegações inverídicas [...] no momento em que afirmam que estaríamos
autorizando "cidades de papel" e que se façam loteamentos sem a respectiva infraestrutura
básica. Como já mencionado anteriormente, somente com a vigência da nova Lei, se tomou
obrigatório à elaboração de cronograma de obras para implantação da infraestrutura
essencial, acompanhado de Termo de Compromisso assinado pelos responsáveis públicos
ou privados, art. 35 da lei 13.465/17 [...] (Grifou-se)

91.

Vale lembrar que a regularização fundiária surge, justamente, de um processo histórico de

crescimento urbano desordenado e excludente em que a maioria dos planos diretores e legislações
municipais ignorava a população de baixa renda, que não tinha acesso ao direito à moradia. Assim,
é da natureza da regularização fundiária atender a áreas informais.
92.

Não se pode ignorar, ademais, que, conforme o IBGE (de acordo com a NüTA TÉCNICA

N° 73/2017/DAFU/SNDU-MCIDADES - anexada nas Informações Presidenciais da ADI n°
5.771), somente 50% dos municípios brasileiros têm plano diretor, de modo que condicionar a
regularização fundiária ao plano diretor importaria em alijar metade dos municípios brasileiros
deste processo, o que representaria nítida violação aos princípios constitucionais da moradia,
da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proporcionalidade.
93.

Com isso, percebe-se que a Lei n° 13.465/2017 vislumbrou uma regularização fundiária

que contempla todo o processo de urbanização e concessão de infraestrutura para a
população beneficiada, o que demonstra, mais uma vez, os enormes avanços desse diploma para
a concretização dos direitos constitucionais sociais.
94.

Como visto, os novos regramentos veiculados pela Lei impugnada tiveram por escopo

corrigir diversos problemas estruturais e sociais decorrentes do crescimento desordenado
dos grandes centros urbanos e da explosão demográfica brasileira, valendo destacar o seguinte
trecho da manifestação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no bojo da
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Nota Técnica nO 16505/2017-MP (produzida para subsidiar manifestação na ADI n° 5.771), no
qual mencionou o § 8° do art. 18 da Lei n° 9.636/1998, incluído pela Lei nO 13 .465/20 17:
6.25. Em linha com o princípio constitucional do direito à saúde, a Lei 13.465 incluiu o §
8°, ao art. 18 da Lei n° 9.636, de 1998, propiciando a redução dos custos de
implantação de saneamento básico, considerado serviço essencial para melhoria da
qualidade de vida da população. Nesse sentido foram incluídos dispositivos que
estabeleceram a gratuidade das cessões de áreas da União feitas aos entes públicos ou
privados concessionários ou autorizatários de prestação de serviços de coleta, tratamento e
distribuição de água potável e esgoto sanitário. (Destacamos)

95.

Com isso, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo Autor, a Lei nO 13.465/2017

veicula grande avanço no que tange à concretizacão de direitos sociais, mediante o
aperfeiçoamento de mecanismos previstos na legislação pátria, promovendo o acesso à moradia
digna e ao mínimo existencial, com maior celeridade, eficiência e diminuicão das desigualdades
sociais, em consonância com o princípio da função social da propriedade.
96.

Inclusive, vale consignar que a Constituição da República não estabelece as condições para

a regularização fundiária, de modo que tal atribuição compete ao legislador ordinário, em

consonância com a política pública envolvida.
97.

Nesse contexto, cumpre expor que o INCRA, por meio da INFORMAÇÃO N° 14/2017 

SRFAR-SRfA/INCRA (anexada nas Informações Presidenciais da ADI nO 5.787), esclareceu que
o art. 4° da Lei n° 13.465/2017, ao atualizar a Lei nO 11.952/2009, visou a reduzir os "contratos

de gaveta", fomentando a segurança jurídica na região amazônica, especialmente, diante da
cláusula de inalienabilidade, insculpida no caput do art. 15 da Lei n° 11.952/2009, senão vejamos:
11. A lógica de destinação de terras públicas no Brasil sempre se utilizou de mecanismos
que condicionassem a propriedade plena do imóvel pelo ocupante. Uma das condições
comumente utilizadas é o prazo de inalienabilidade, onde o sujeito, que apesar de viver
no imóvel há décadas, ainda tem que se submeter a mais um período para que possa dispor
de seu patrimônio. Os princípios básicos para se estabelecer a inalienabilidade são a
diminuicão da especulação imobiliária e a manutenção do homem no campo. Entretanto,
depois de décadas utilizando-se deste tipo de cláusula contratual, o que se nota de fato é
que esse tipo de condição, inalienabilidade, acaba por gerar a médio e longo prazo
mais insegurança jurídica, pois estimula a prática de contratos de gaveta que quando
caracterizada implica na quebra de cláusula contratual e consequentemente com
cancelamento do título. 12. Ora, o que leva ao Estado a crer que uma cláusula contratual
evitará que um beneficiário da regularização fundiária venda seu imóvel a um terceiro
diante de uma situação de necessidade financeira? A fim de minimizar a insegurança
jurídica gerada pela cláusula de inalienabilidade, a mudança legislativa ocorrida
busca na verdade conciliar um prazo mínimo de proibição de alienação com outro
mecanismo para tornar a venda do imóvel regularizado pelo beneficiário menos
atrativa, o preço. 13. Explicando melhor, em regra, está mantida a inalienabilidade por
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dez anos, mediante a gratuidade do imóvel ou o pagamento de valores subsidiados,
dependendo do caso. Entretanto, se o beneficiário tiver interesse em alienar seu imóvel,
poderá fazê-lo após três anos e mediante o pagamento de cem por cento do valor
médio da terra nua, ou seja, perde completamente o subsídio. Desta forma, espera-se que
sejam reduzidos os negócios realizados por meio de "contratos de gaveta", permitindo
assim a manutenção da validade dos títulos expedidos e consequentemente a
manutenção da segurança jurídica na região amazônica. (Grifamos)

98.

Sobre o tema, a ASJURlSEAD, no âmbito das Informações nO 00481/2017/ASJUR

SEAO/CGU/AGU (anexadas às Informações Presidenciais da ADI nO 5.787), bem aponta que o
dispositivo impugnado, ao contrário do alegado pelo Autor na peça exordial está em consonância
com o caráter social da política pública envolvida, bem como não exime o beneficiário de

cumprir as obrigações ambientais previstas na legislação pátria, nos seguintes termos:
45. É de clareza meridiana, portanto, que não há qualquer violação da isonomia de
tratamento entre grandes e pequenos ocupantes. A lógica apresentada pela impugnação
ignorou o fato de que o grande ocupante pagará proporcionalmente mais (cem por
cento do valor médio da terra nua) do que o pequeno ocupante (dez por cento e
cínquenta por cento do valor mínimo da pauta de valores da terra nua). Ou seja, não
há víolação do princípio da isonomia, notadamente sob seu aspecto material, uma vez
que o tratamento é diferenciado pois se trata de situação diferente. 46. Ademais, a
liberação do cumprimento das condições resolutivas não confere uma espécie de
imunidade ao beneficiário quanto ao cumprimento das obrigações ambientais e
trabalhistas. Há apenas uma liberação do cumprimento de cláusulas contratuais,
permanecendo a necessidade de se cumprir as imposições inexoráveis do
ordenamento jurídico, notadamente da legislação ambiental e trabalhista. 47. Por fim,
ressalta-se que o argumento da facilitação da concentração de terras nas mãos de ocupantes
com médio e alto poder aquisitivo não se sustenta. Como já asseverado, o perfil dos
beneficiários de regularização é de pequenos agricultores familiares, em sua maioria
titulados em propriedades de até um módulo fiscal, fato que dá a exata medida do
caráter social da política pública. (Destacou-se)

99.

Inclusive, vale registrar que o § 3° do art. 15 da Lei n° 11.952/2009 preceitua que Q

"disposto no § 2° deste artigo aplica-se aos imóveis de até um módulo fiscal", lembrando-se que

o perfil dos beneficiários de regularização é de pequenos agricultores familiares.
100.

No mais, diga-se que a legitimação de posse, regulamentada no âmbito dos artigos 25 a

27 da Lei nO 13.465/2017, consistente em "ato do poder público destinado a conferir título. por

meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de
direito real de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo
da ocupação e da natureza da posse", não desrespeita os requisitos inerentes à usucapião.

101.

Pelo contrário, o art. 26 da Lei n° 13.465/2017 prevê, para que haja a conversão do título

de posse de imóvel objeto da Reurb em título aquisição de direito real de propriedade, a
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necessidade de observância dos requisitos exigidos para a usucapião especial urbana, prevista
no art. 183 da Constituição Federal, ou da existência das condições estabelecidas pela legislação
pátria em vigor no que tange à usucapião, senão vejamos:
Art. 26. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica

no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido
o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de
propriedade, desde que atendidos os termos e as condições do art. 183 da Constituição
Federal, independentemente de prévia provocação ou prática de ato registra!.
§ 1º Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o título de
legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos
os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, a requerimento do
interessado, perante o registro de imóveis competente. (Grifamos)

102.

Com isso, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo Autor, a Lei nO 13.465/2017

veicula grande avanço no que tange à concretização de direitos sociais, mediante o
aperfeiçoamento de mecanismos previstos na legislação pátria, promovendo o acesso à moradia
digna e ao mínimo existencial, com maior celeridade, eficiência e diminuição das desigualdades
sociais, em consonância com o princípio da função social da propriedade, bem como respeitando
o primado do meio ambiente equilibrado e da política agrícola e urbana, além do direito de
propriedade, possibilitando, outrossim, o combate à grilagem de terras.

I1I.B) DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE PROPRIEDADE - INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À VEDAÇÃO DE
USUCAPIÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS:
103.

Em resumo, o Autor alega que a legitimação fundiária desrespeita o sistema de proteção

constitucional da propriedade privada urbana, por não prever a necessidade da comprovação de
lapso temporal, mas apenas a ocupação em 22 de dezembro de 2016, não se exigindo requisitos de
posse do imóvel mansa, pacífica e ininterrupta, demandados na usucapião, além de facilitar a
transferência de terras a pessoas de média e alta renda.
104.

No mais, o Autor externa que o instituto da legitimação fundiária viola o § 3° do art. 183

da Constituição da República, já que permite a aquisição de modo originário de imóvel público.
105.

Ocorre que a "legitimação fundiária", prevista no art. 23 da Lei 13.46512017, consiste em

uma forma de aquisição originária de propriedade, concedida pelo Poder Público, para aquele
que detiver área pública ou possuir área privada, como sua, integrante de "núcleo urbano informal"
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consolidado em 22 de dezembro de 2016, ou seja, "aquele de dificil reversão, considerados o
tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença
de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município"g.

106.

Nesse cenário, cumpre externar que a CONJURJMP, mediante a NOTA n.

02312/2017/CONJUR-MP/CGU/AGU (anexada nas Informações Presidenciais da AOI n° 5.787),

bem ressaltou que a criação de novas formas de aquisição de propriedade é matéria regulada

por legislação infraconstitucional, inexistindo norma constitucional que vede ao legislador
ordinário a criação de novos institutos de aquisição de direitos reais, ocasião em que externou a
necessidade de se distinguir o instituto da legitimação fundiária com a usucapião, desta forma:
13. Quando à chamada legitimação fundiária, a SPU esclarece que é uma nova forma de
aquisição originária de propriedade para aquele que detiver área pública ou possuir área
privada, como sua, unidade imobiliária, integrante de núcleo urbano informal consolidado.
O beneficiário adquire a unidade imobiliária livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de
origem, exceto quando esses disserem respeito ao próprio legitimado. 14. Ora, a criação
de novas formas de aquisição de propriedade é matéria regulada por legislação
infraconstitucional, inexistindo norma constitucional que vede ao legislador ordinário
a criação de novos institutos de aquisição de direitos reais. O Partido dos Trabalhadores
argumenta que a lei não prevê qualquer lapso temporal mínimo de posse do imóvel apto a
acarretar a prescrição aquisitiva do bem. Confunde, por óbvio, o instituto da legitimação
fundiária - novo modo de aquisição de propriedade - com a usucapião. A definição
dos requisitos para a aquisição da propriedade é fruto do exercício da função típica
do Poder Legislativo, que é a de criar normas jurídicas, e o autor não apontou
qualquer norma constitucional que vede essa atividade criativa. 15. Ademais. ao
contrário do que sustenta o autor, não há que se falar em requisitos diferenciados para a
aquisição da propriedade pela legitimação fundiária para pessoas de baixa e alta renda.
(Destacou-se)

107.

Na mesma direção, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Cidades

(CONJURJMCIO), por meio das Informações n° 00029/2018/CONJUR-MCIO/CGU/AGU (em
anexo), em resumo, destacou (a) que a legitimação fundiária possui amparo constitucional no
princípio da função social da propriedade, (b) que a legitimação fundiária não se confunde, em
absoluto, com o instituo da usucapião, (c) que a Constituição da República não previu todas as
formas de aquisição originária de propriedade, podendo as normas infralegais trazerem outras 9
hipóteses, (d) que quanto ao Reurb de interesse específico, aplicável aos núcleos urbanos informais
ocupados por população de média/alta renda, a norma exigiu o pagamento do justo valor da

Conforme art. I I, inciso 111, da Lei nO 13.465/2017.
9 Nesse ponto, mencionem-se os arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, além do art. 10 da Lei n° 10.257/2001.
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unidade imobiliária regularizada, a ser apurada na forma estabelecida em ato do Poder Executivo,
conforme previsto no art. 16\ o da Lei nO 13.465/20 17, (e) que a legitimação fundiária é instrumento
a ser utilizado exclusivamente na regularização de núcleo urbano informal consolidado, (f) que,
nesse contexto, é difícil identificar as datas em que os ocupantes passaram a residir nos imóveis,
tornando-se, a prova de tempo mínimo de posse, uma prova "diabólica", bem como (g) que a Lei
n° 13.46512017 prevê mecanismos que possibilita que a população de baixa renda possa fazer parte
de um projeto de regularização fundiária e, assim, receber tanto o título representativo da
propriedade do seu imóvel, quanto o acesso aos serviços públicos essenciais, senão vejamos:
41. No entanto, tais argumentações não devem prosperar. Isto porque, a legitimação
fundiária é uma nova modalidade de aquisição originária de propriedade, concedida
pelo Poder Público para aquele que detiver área pública ou possuir área privada, como sua,
integrante de núcleo urbano informal consolidado em 22 de dezembro de 2016. 42. O
referido instituto possui amparo constitucional no princípio da função social da
propriedade, na medida em que diante de uma situação fática, consubstanciada na
existência de núcleo urbano informal consolidado, ou seja, aquele de dificil reversão,
permite ao Poder Público a regularização jurídica da questão, mediante o reconhecimento
dos direitos da propriedade. 43. Não se confunde, em absoluto, com a usucapião, na
medida em que não se trata de um direito subjetivo dos possuidores, na medida em
que, em quaisquer das hipóteses, exigem a aprovação do Poder Público, nos termos do art.
23 da Lei nO 13.465, de 2017 [...] 44. Diferencia-se, portanto da usucapião, por exigir
para a sua configuração ato administrativo a ser emanado do poder público. Registra
se que a usucapião independe de qualquer relação jurídica com o proprietário anterior e
com o poder público, sendo, desta feita caracterizado como um direito subjetivo do
usucapiente. 45. Importante ainda observar é que a ausência de previsão na Constituição
Federal da legitimação fundiária como forma de aquisição originária da propriedade não
induz a inconstitucionalidade do instituto. 46. Isto porque, a Constituição Federal não
previu todas as formas de aquisição originária de propriedade. O fez em relação a
usucapião especial urbano (art. 183), em relação a usucapião especial rural (art. 191) e em
relação à desapropriação. Contudo, verifica-se em normas infralegais outras hipóteses
de aquisição originária da propriedade, como é o caso das hipóteses de usucapião
previstas nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil e da usucapião coletivo, previsto
no art. 10 do Estatuto das Cidades. 47. Ademais, a legitimação fundiária, conforme já
afirmado nesta manifestação, coaduna-se com a função social da propriedade, na medida
em que possibilita a regularização jurídica de situação fática consolidada na qual o
ordenamento jurídico não previa qualquer instrumento que possibilitasse a solução dos
problemas constatados. 48. Inclusive, atenta ao conteúdo social e econômico do princípio
da função social da propriedade, a Lei n° 13.465, de 2017 somente previu a concessão da
regularização fundiária de interesse social para àqueles núcleos urbanos informais, em área
pública, ocupados pela população de baixa renda (§ 1° do art. 23). 49. Em relação ao Reurb
de interesse específico, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por
população de média/alta renda, a norma exigiu o pagamento do justo valor da

Art. 16. Na Reurb-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos
reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada,
a ser apurado na forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar o valor
das acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e
benfeitorias.
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unidade imobiliária regularizada, a ser apurada na forma estabelecida em ato do
Poder Executivo, conforme previsto no art. 16. 50. Por fim, deve-se mencionar que a
norma, ao definir uma data limite para a utilização da legitimação fundiária, acaba por
incentivar o planejamento do desenvolvimento urbano, desestimulando ocupações
clandestinas e ilícitas por parte de ocupantes ilegais de terras e falsificadores de
títulos, haja vista que, mesmo em razão do decurso do tempo, não conseguirão a
regularização dos terrenos eventualmente alienados. 51. Nesse contexto, é necessário ter
em consideração que a legitimação fundiária é instrumento a ser utilizado
exclusivamente na regularização de núcleo urbano informal consolidado, que é aquele
de dificil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a
localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras
circunstâncias a serem avaliadas pelo Município. Portanto, a lei faz referência a ocupações
antigas, consolidadas e sem possibilidade de serem revertidas sem grave convulsão social.
52. Ora, a experiência demonstra que nessas situações, usualmente, é dificil precisar as

datas em que os ocupantes passaram a residir nos imóveis, tornando-se, a prova de
tempo mínimo de posse, uma prova "diabólica". Esse fato, notório, é que impede
sobremaneira o avanço da regularização fundiária. Diante dessa realidade, a Lei n°
13.465/2017 possibilita abreviar o processo de regularização fundiária, com a
instituição de uma presunção juris tantum de que o beneficiário da legitimação
fundiária possui direito à propriedade do imóvel, desde que haja a edição de ato
administrativo declaratório que reconheça o "núcleo urbano informal consolidado".
53. Ou seja, a Lei n° 13.465, de 2017 cria um instrumento importante e necessário para a
regularização fundiária, que não deve ser utilizado para premiar falsificadores e grileiros,
mas sim possibilitar que a população de baixa renda possa fazer parte de um projeto

de regularização fundiária e assim receber não apenas o título representativo da
propriedade do seu imóvel, como o acesso aos serviços públicos essenciais. A
legitimação fundiária eventualmente concedida a falsificadores e grileiros representará
evidente desvio de finalidade, que não deve ser tolerada por nenhum Ente Público, e estará
sujeita a anulação, inclusive por meio de ações de improbidade, por parte do Ministério
Público Federal. 54. Isto posto, com base nas ilações acima, conclui-se, mais uma vez, que
não merecem guarida as alegações do Instituto de Arquitetos do Brasil, uma vez que as
normas previstas na Lei, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi editada em
consonância com o arcabouço legislativo pátrio e com o intuito de promover os princípios
constitucionais do direito à moradia, da função social da propriedade e da dignidade da
pessoa humana. (Destacamos)

108.

Acerca do assunto, a CONJURlMCID, nas Informações n° 00417/2017/CONJUR

MCID/CGU/AGU (acostadas à ADI n° 5.787), destacou que, em ambas as modalidades de
regularização fundiária (Reurb-E e Reurb-S), a legitimação fundiária será concedida mediante o
cumprimento de condições específicas (frisando-se os requisitos previstos no art. 35 11 da Lei n°

11 Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:
I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional
competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas
públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;
11 - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições
atingidas, quando for possível;
111 - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;
IV - projeto urbanístico;
V - memoriais descritivos;
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13.465/2017), externou que a previsão de requisitos específicos à legitimação fundiária na
Reurb-S evita "o favorecimento em duplicidade dos beneficiários" (diante, por exemplo, das
diversas isenções que lhes foram conferidas pelo § 1012 do art. 13 da Lei n° 13.465/2017), bem
como explicitou que a prova de tempo mínimo de posse é, muitas vezes, considerada
"diabólica", desta forma:
A diferença entre a legitimação fundiária e a legitimação de posse está no fato de que na
primeira a transferência de domínio é automática. Outra inovação é que, enquanto na
legitimação de posse o cartório é provocado quatro vezes (averbação da demarcação de
posse, registro do parcelamento, registro da legitimação de posse, conversão da legitimação
de posse), na legitimação fundiária tudo é feito em um único ato. Em ambas as
modalidades de regularização fundiária, de interesse social (baixa renda) e de
interesse específico, a legitimação fundiária será concedida mediante o cumprimento
de condições específicas, dentre as quais merece destaque a elaboração de projeto de
regularização fundiária, que deverá conter, no mínimo, in verbis: Art. 35 [...] Em
verdade, a imposição de requisitos adicionais específicos à legitimação fundiária na
Reurb-S representa uma medida de cautela do Poder Público, com o objetivo de evitar

VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando
for o caso;
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
VIII - estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;
IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de
regularização fundiária; e
X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do
cronograma fisico definido no inciso IX deste artigo.
Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e
da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes,
as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso.
Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais
ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo
municipal; e
11 - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos
informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.
§ I º Serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais relacionados à
Reurb-S:
I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiários;
11 - o registro da legitimação fundiária;
111 - o registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de propriedade;
IV - o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade
imobiliária urbana regularizada;
V - a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até setenta metros
quadrados;
VI - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S;
VII - o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e
VIII - o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste artigo. (Destacou-se)
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o favorecimento em duplicidade dos beneficiários, tendo em vista as isenções que lhes
foram conferidas pela Lei nesta modalidade de regularização fundiária, vide art. 13,
§1°. Nessa linha de raciocínio, resta claro que a argumentação da parte Autora não merece
prosperar, uma vez que em ambas as modalidades de regularização fundiária há a
necessidade de que sejam preenchidos requisitos, não havendo que se falar em
qualquer tipo de violação à isonomia e ao objetivo de reduzir as desigualdades sociais e
regionais, constante do art. 3°, da CF/88. A peça vestibular suscita um suposto descompasso
do instituto da legitimação fundiária, previsto no art. 23, da Lei nO 13.465/17, com o texto
constitucional, no que conceme ao marco temporal fixado para fins de aquisição de
propriedade, que teria sido concebido desassociado de qualquer exigência de tempo
mínimo de ocupação da área ou vinculação de seu uso a moradia, o que, na sua visão,
acabaria por privilegiar ocupações clandestinas e ilícitas, além de incentivar novas invasões
dessa natureza. Afirma que a Constituição exige tais pressupostos para os institutos do
usucapião especial urbano e rural (arts. 183 e 191), que cuidam da aquisição apenas de
áreas particulares, de forma que não pareceria compatível com o regime constitucional que
a "Iegitimação fundiária", que envolve aquisição de áreas públicas, possa dispensá-los.
Com efeito, há que se ter em vista que a Lei 13.465/2017 está se referindo a núcleos urbanos
informais que, normalmente, possuem muitos anos de existência. Por outro lado, a
legitimação fundiária não restringe de forma inadequada o direito do antigo proprietário.
pois este pode impugnar a concessão do título ao beneficiário pelo Poder Público. Registre
se, ainda, que a legitimação fundiária pune o indivíduo que não deu função social ao imóvel
de sua propriedade e premia aquele que der uma destinação à propriedade, o que vai ao
encontro dos objetivos colimados pela Constituição Federal de 1988, que determina que a
propriedade deve atender à sua função social. De outra banda, imprescindível registrar que
a alegação de que a legitimação fundiária representaria confisco, por não exigir tempo
mínimo de ocupação cai por terra diante da constatação de que a possibilidade da perda da
propriedade independentemente do cumprimento dos requisitos da usucapião não é
novidade no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, o Código Civil, em seu artigo
1.240-A previu o chamado "usucapião familiar" e em seu artigo 1.276, a figura do
"abandono de imóvel", justamente para regular novas hipóteses de perda de propriedade
de imóvel urbano de forma a possibilitar o aproveitamento em consonância com a função
social da propriedade, o que demonstra, por analogia, a constitucionalidade do instituto da
legitimação fundiária, criado através do art. 23, da Lei nO 13.465/2017. Por último, não é
verdade que a legitimação fundiária, ao não estabelecer exigência de tempo mínimo
de ocupação da área ou vinculação de seu uso a moradia, acaba por premiar
ocupações clandestinas e ilícitas por parte de ocupantes ilegais de terras e
falsificadores de títulos. Nesse contexto, é necessário ter em consideração que a
legitimação fundiária é instrumento a ser utilizado exclusivamente na regularização
fundiária de núcleo urbano informal consolidado, que é aquele de difícil reversão,
considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem
avaliadas pelo Município. Portanto, a lei faz referência a ocupações antigas, consolidadas
e sem possibilidade de serem revertidas sem grave convulsão social. Ora, a experiência
demonstra que nessas situações, usualmente, é dificil precisar as datas em que os
ocupantes passaram a residir nos imóveis, tornando-se, a prova de tempo mínimo de
posse, uma prova "diabólica". Esse fato, notório, é que impede sobremaneira o avanço
da regularização fundiária. Diante dessa realidade, a Lei nO 13.465/2017 possibilita abreviar
o processo de regularização fundiária, com a instituição de uma presunção juris tantum de
que o beneficiário da legitimação fundiária possui direito à propriedade do imóvel, desde
que haja a edição de ato administrativo declaratório que reconheça o "núcleo urbano
informal consolidado". Ou seja, a Lei n° 13.465/2017 cria um instrumento importante e
necessário para a regularização fundiária, que não deve ser utilizado para premiar
falsificadores e grileiros, mas sim possibilitar que a população de baixa renda possa fazer
parte de um projeto de regularização fundiária e assim receber não apenas o título
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representativo da propriedade do seu imóvel, como o acesso aos serviços públicos
essenciais. A legitimação fundiária eventualmente concedida a falsificadores e grileiros
representará evidente desvio de finalidade, que não deve ser tolerada por nenhum Ente
Público, e estará sujeita a anulação, inclusive por meio de ações de improbidade, por parte
do Ministério Público Federal. Isto posto, com base nas ilações acima, conclui-se, mais
uma vez, que não merecem guarida as alegações do Partido dos Trabalhadores, uma vez
que o instituto da legitimação fundiária, tratado nos arts. 23 e 24, da Lei n 13.465/17, foi
editado em consonância com o arcabouço legislativo pátrio e com a normas e princípios
constitucionais aplicáveis à matéria. (Destacou-se)

109.

Sobre o tema, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP), por meio da Nota Técnica

nO 19254/2017-MP (acostada à ADI nO 5.787), destacou que foram estabelecidas regras específicas
para ambas as formas de regularização fundiária (Reurb-E - de interesse específico - e Reurb-S 
de interesse social), mencionou o disposto no art. 84 da Lei nO 13.465/2017, bem como explicitou
que a data estabelecida no art. 23 da Lei nO 13.465/2017 visa a beneficiar os integrantes de núcleo
urbano informal consolidado, desta forma:
39. O conceito de legitimação fundiária, instituído pelo Art. 23 da Lei nO 13.465/2017,
constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do
poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou
possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante
de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. 40. A
legitimação fundiária é uma nova forma de aquisição originária de propriedade para aquele
que detiver área pública ou possuir área privada, como sua, unidade imobiliária, integrante
de núcleo urbano informal consolidado. O beneficiário adquire a unidade imobiliária livre
e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente
existentes em sua matrícula de origem, exceto quando esses disserem respeito ao próprio
legitimado. 41. Diferentemente do disposto na argumentação para ajuizamento da presente
ADI, foram estabelecidas regras específicas para ambas as formas de regularização
fundiária - seja no âmbito da REURB-E, de interesse específico ou para a REURB-S,
de interesse social. 42. Para a primeira, a grande diferenciação está centrada na forma
de aquisição dos imóveis, realizada sob a forma onerosa, ou seja, o adquirente
desembolsa recursos próprios para fazer frente a aquisição pleiteada, diferentemente
do formato da REURB-S, em que a transferência será totalmente gratuita para o
usuário. 43. A Lei 13465/2017, estabelece em seu art. 84 que os imóveis da União objeto
da Reurb-E que forem objeto de processo de parcelamento reconhecido pela autoridade
pública poderão ser, no todo ou em parte, vendidos diretamente aos seus ocupantes,
dispensados os procedimentos exigidos pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Referido
artigo determina ainda as condicionantes para que o usuário possa adquirir esses imóveis,
conforme abaixo: a) o usuário deve estar regularmente inscrito e em dia com suas
obrigações para com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU); b) a venda direta somente
poderá ser concedida para, no máximo, dois imóveis, um residencial e um não residencial,
regularmente cadastrados em nome do beneficiário na Secretaria do Patrimônio da União
(SPU); c) a venda direta deverá obedecer à Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997,
ficando a União com a propriedade fiduciária dos bens alienados até a quitação integral, na
forma dos §§ 4° e 5° deste artigo; d) para ocupantes com renda familiar situada entre cinco
e dez salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou em até duzentas e
quarenta parcelas mensais e consecutivas, mediante sinal de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do valor da avaliação, e o valor da parcela mensal não poderá ser inferior ao valor
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equivalente ao devido pelo usuário a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido
pelo interessado; e) para ocupantes com renda familiar acima de dez salários mínimos, a
aquisição poderá ser realizada à vista ou em até cento e vinte parcelas mensais e
consecutivas, mediante um sinal de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da avaliação,
e o valor da parcela mensal não poderá ser inferior ao valor equivalente ao devido pelo
usuário a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado. 44. No
mesmo instituto, são definidos os critérios para a legitimação fundiária no âmbito da
REURB-S, que será concedida ao beneficiário nas seguintes condições: a) o beneficiário
não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural; b) o beneficiário
não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com
a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e c) em caso de imóvel
urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse
público de sua ocupação. 45. Como pode ser observado nos itens precedentes,
diferentemente do relatado na argumentação para ajuizamento da presente ADI, os
usuários de imóveis da União que pretendam adquirir essas propriedades no âmbito
da REURB-E tem requisitos e regramentos de ordem legal a serem cumpridos, além
de serem onerados monetariamente na aquisição desses imóveis. Dessa forma, não há
o que se falar em tratamento diferenciado e/ou inexistência de isonomia entre as duas
formas de regularização fundiária. 46. Ademais, ao promover a concessão da
transferência dos imóveis para os beneficiários do REURB-S de forma totalmente gratuita,
a legislação promove a redução das desigualdades sociais, atendendo aos princípios
constitucionais de direito à moradia. 47. Quanto à definição do lapso temporal para
enquadramento nos processos de regularização fundiária, cabe ressaltar que o
estabelecimento da data de 22 de dezembro de 2016 (edição da MP 759) tem como
objetivo desestimular novas ocupações, visto que casos da espécie ocorridos após o
marco legal estabelecido na legislação não serão beneficiadas com o programa de
regularização fundiária, que será disponibilizada somente para os integrantes de núcleo
urbano informal consolidado. (Grifamos)

110.

Acerca do assunto, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Cidades, no âmbito das

Informações nO 00388/2017/CONJUR-MCID/CGU/AGU (relativas à ADI nO 5.771), externou a
ausência de ofensa à Constituição da República, expondo que o instituto da legitimação

fundiária vai ao encontro dos objetivos insculpidos na Constituição da República, bem como
reforçando que a prova de tempo mínimo de posse é, muitas vezes, considerada uma prova
"diabólica", que impediria sobremaneira o avanço da regularização fundiária, nestes termos:
Com efeito, há que se ter em vista que a Lei 13.465/2017 está se referindo a núcleos urbanos
informais que, normalmente, possuem muitos anos de existência. Por outro lado, a
legitimação fundiária não restringe de forma inadequada o direito do antigo proprietário,
pois este pode impugnar a concessão do título ao beneficiário pelo Poder Público. Registre
se, ainda, que a legitimação fundiária pune o indivíduo que não deu função social ao
imóvel de sua propriedade e premia aquele que der uma destinação à propriedade, o
que vai ao encontro dos objetivos colimados pela Constituição Federal de 1988, que
determina que a propriedade deve atender à sua função social. De outra banda,
imprescindível registrar que o argumento do Ministério Público Federal cai por terra diante
da constatação de que a possibilidade da perda da propriedade independentemente do
cumprimento dos requisitos da usucapião não é novidade no nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 1.240-A previu o chamado "usucapião familiar"
e em seu artigo 1.276, a figura do "abandono de imóvel", justamente para regular novas
hipóteses de perda de propriedade de imóvel urbano de forma a possibilitar o
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aproveitamento em consonância com a função social da propriedade. Tal fato demonstra,
por analogia, a constitucionalidade do instituto da legitimação fundiária, criado
através do art. 23, da Lei n° 13.465/2017. Por último, não é verdade que a legitimação
fundiária, ao não estabelecer exigência de tempo mínimo de ocupação da área ou
vinculação de seu uso a moradia, acaba por premiar ocupações clandestinas e ilícitas por
parte de ocupantes ilegais de terras e falsificadores de títulos. Com efeito, é necessário ter
em consideração que a legitimação fundiária é instrumento a ser utilizado
exclusivamente na regularização fundiária de núcleo urbano informal consolidado,
que é aquele de dificil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das
edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos
públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município. Portanto, a lei
faz referência a ocupações antigas, consolidadas e sem possibilidade de serem revertidas
sem grave convulsão social. Ora, a experiência demonstra que nessas situações,
usualmente, é difícil precisar as datas em que os ocupantes passaram a residir nos imóveis,
tomando-se, a prova de tempo mínimo de posse, uma prova "diabólica". Esse fato,
notório, é que impede sobremaneira o avanço da regularização fundiária. Diante dessa
realidade, a Lei nO 13.465/2017 possibilita abreviar o processo de regularização fundiária,
com a instituição de uma presunção juris tantum de que o beneficiário da legitimação
fundiária possui direito à propriedade do imóvel, desde que haja a edição de ato
administrativo declaratório que reconheça o "núcleo urbano informal consolidado.
(Destacou-se)

111.

Inclusive, sobre a importância do instituto da "legitimação fundiária", cumpre trazer estas

considerações extemadas nos subsídios técnicos encaminhados pelo Ministério das Cidades por
meio do Despacho n° 319/2017/DAFU/SNDU (acostado à ADI 5.787):
A legitimação fundiária é o novo instrumento de regularização fundiária que permite a
aquisição originária de propriedade por meio administrativo, ou seja, dispensa o
ajuizamento de ações. O instrumento destrava a regularização em várias regiões do
País em especial no Programa Terra Legal, viabilizando a titulação de mais 237.413
imóveis, situados em núcleos urbanos informais consolidados. (Destacamos)

112.

Assim, observa-se que inexiste qualquer ofensa à Constituição relativamente ao instituto

da "legitimação fundiária", de modo que constitui mais um instrumento, insculpido na Lei n°

13.465/2017, que visa a promover o direito à moradia, fazendo valer o princípio da isonomia, com
a redução das desigualdades sociais, estando em consonância, outrossim, com os objetivos
previstos na Lei Maior, especialmente, no seu artigo 3°, não provocando qualquer desrespeito ao
sistema de proteção constitucional da propriedade privada urbana, bem como constituindo instituto
diverso da usucapião, não ofendendo o § 3° do art. 183 da CF.
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I1I.C) DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI):

lII.Cl) DA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - NÃO USURPAÇÃO
DA INICIATIVA LEGISLATIVA DO PODER JUDICL4RIO:

113.

Em síntese, o Autor aduz que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ao

alterar o modelo de organização e de prestação do serviço notarial e de registro, trata sobre
serventias extrajudiciais, violando a competência para a iniciativa legislativa do Poder Judiciário,
referida no art. 96, inciso 11, alíneas "b" e "d", da Constituição da República.

114.

Conforme se vê no caput e no § 2° do art. 76 13 da Lei nO 13.46512017, o SREI será

implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (ONR), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

115

Inclusive, o § 1° do art. 76 da Lei nO 13.465/2017 dispõe que "o procedimento

administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos preferencialmente por meio
eletrônico, naforma dos arts. 37 a 41 da Lei nO 11.977, de 7 dejulho de 2009."

116.

Dessa forma, percebe-se que o art. 76 da Lei n° 13.465/2017, ao tratar de aspectos relativos

a registros públicos, encontra pleno amparo no inciso XXV do art. 22 da Constituição da

República, o qual prevê que "compete privativamente à União legislar sobre registros públicos",
frisando-se, no mesmo sentido, a título exemplificativo, a Lei n° 6.015/1973.

117.

Inclusive, o SREI não tem o condão de substituir as seM'entias extrajudiciais existentes

nos diversos Estados da Federação, mas, sim, atua em "colaboração" com elas, visando a
modernizar a gestão de dados e a estabelecer mecanismos de cooperação com os cartórios,
de modo a viabilizar uma maior eficiência 14 quanto à gestão de informações das seM'entias.

J} Sobre o tema, registre-se que houve veto Presidencial dos §§ 3° e 8° do art. 76 da Lei nO 13.465/2017,
conforme se vê na Mensagem nO 232, de 11 de julho de 2017. (Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2017/Msg/VEP-232.htm> Acesso em 07 de março de
2018).

14

Nesse contexto, mencione-se o primado da eficiência previsto no caput do art. 37 da CF.
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118.

O art. 76 da Lei nO 13.465/2017, ao regulamentar o SREI, trata da cooperação, integração

e sistematização externas no que tange aos registros realizados pelas serventias extrajudiciais,

119.

Com isso, visualiza-se que o art. 76 da Lei nO 13.465/2017 foi editado em consonância com

o inciso XXV do art. 22 da Constituição Federal, bem como que o SREI não tem o condão de
substituir os serviços notarias e de registro desempenhados pelas serventias extrajudiciais, visando,
na verdade, a atribuir maior eficiência e modernidade na gestão de informações dos cartórios, de
modo que não há que se cogitar em violação ao art. 96, inciso 11, alíneas "b" e "d", da CF/88.

III.C2) DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE DELEGAÇÃO DOS
SERVIÇOS NOTARIAS E DE REGISTRO:

120.

Em resumo, o Autor alega que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ao

prever a figura do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), pessoa
jurídica de direito privado, como responsável pela implementação e operação de sistema de
registro eletrônico de imóveis, ignora que tais atividades cabem exclusivamente aos delegatários
dos serviços notariais e de registro, conforme previsto no art. 236 da Constituição Federal.

121.

Todavia, o SREI não tem o condão de substituir as serventias extrajudiciais existentes

nos diversos Estados da Federação, mas, sim, atua em "colaboração" com elas, visando a
modernizar a gestão de dados e a estabelecer mecanismos de cooperação com os cartórios,
de modo a viabilizar uma maior eficiência no que tange à gestão de informações das serventias.

122.

Assim, o art. 76 da Lei nO 13.465/2017, ao regulamentar o SREI, disciplina formas de

cooperação, integração e sistematização externas no que tange aos registros realizados pelas
serventias extrajudiciais, não desrespeitando o disposto no art. 236 da Constituição da República.

123.

Na prática, pode-se afirmar que o ONR operará um sistema eletrônico de dados integrados

entre as unidades de registro de imóveis, com conexão entre si e com a Administração Pública 15,

configurando um modo inovador e auxiliar de integração eletrônica de atos registrais.

15 Nesse ponto, vale mencionar que os §§ 5° e 6° do art. 76 da Lei n° 13.465/2017 preveem o seguinte:
Art. 76 [...]
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124.

Assim, as atividades a serem desempenhadas pelo ONR não consistem na função inerente

às serventias extrajudiciais, previstas no artigo 236 da Constituição Federal. As funções do ONR
são muito diversas daquelas relacionadas à atividade-fim dos registradores e não se
sobrepõem nem concorrem com as atividades registrais próprias dos cartórios.

125.

Inclusive, no âmbito do SREI, por meio do ONR, viabiliza-se a implantação e a gestão

de relevante sistema interoperável em plataforma eletrônica, permitindo, assim, um sistema
eletrônico integrado, com aprimoramento da função de registro de imóveis.

126.

Nessa perspectiva, o ONR implementará um modelo inovador de acesso, publicidade

e organização de dados produzidos pelos serviços de registros de imóveis, com âmbito
nacional, constituindo relevante ferramenta de consolidação da atividade registral no País.

127.

Dessa forma, conclui-se que o SREI, por meio do ONR, não viola as atividades inerentes

aos delegatários dos serviços notariais e de registro, previstas no art. 236 da Constituição Federal,
já que o SREI não irá substituir as serventias extrajudiciais existentes nos diversos Estados da
Federação, mas, sim, atuar em "colaboração" com elas, a fim de modernizar a gestão de dados e
estabelecer mecanismos de cooperação com os cartórios. Logo, o SREI não se sobrepõe nem
concorre com as atividades registrais próprias dos Oficiais de Registros de Imóveis.

Ill.C3) DA A USÊNCIA DE DESRESPEITO À COMPETÊNCIA FISCALIZA TÓRIA DO
PODER JUDICIÁRIO:
128.

Prosseguindo, por último, o Autor explicita que a criação do ONR, com autonomia para

implementar e operar o SREI, supostamente, violaria as normas constitucionais que atribuem a
competência de fiscalização sobre atos de registros de imóveis ao Poder Judiciário (art. 236, § 1°),
além da competência correcional e de controle administrativo do CNJ (art. 103-8, §4°, I1I).

§ 5º As unidades do serviço de registro de imóveis dos Estados e do Distrito Federal integram o SREI e
ficam vinculadas ao ONR.
§ 6º Os serviços eletrônicos serão disponibilizados, sem ônus, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo
federal, ao Ministério Público, aos entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos
Estados e do Distrito Federal, e aos órgãos encarregados de investigações criminais, fiscalização tributária
e recuperação de ativos.
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129.

No entanto, diga-se que o § 4° do art. 76 da Lei n° 13.465/2017 prevê que "caberá à

Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função de agente
regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto."

130.

Assim, vê-se que a Lei n° 13.465/2017 previu, claramente, que o ONR será submetido à

fiscalização, quando do desempenho de suas atribuições, pelo Poder Judiciário, por meio do
Conselho Nacional de Justiça l6 , o qual tanto exercerá a função de "agente regulador" do ONR,
quanto zelará pelo cumprimento do seu estatuto.

131.

Com isso, vê-se, nitidamente, que as nonnas constitucionais que atribuem a competência

de fiscalização sobre atos de registros de imóveis ao Poder Judiciário (art. 236, § 1°), além da
competência correcional e de controle administrativo do CNJ (art. 103-B, §4°, IH) não são
violadas, diante, especialmente, do disposto no § 4° do art. 76 da Lei n° 13.465/2017, que prevê
que o CNJ desempenhará a função de "agente regulador" do ONR e zelará pelo cumprimento do
seu estatuto, lembrando-se, em adição, que as atividades a serem desempenhadas pelo ONR são
diversas daquelas relacionadas à atividade-tim dos registradores, de modo que não sobrepõem ou
concorrem com as atividades registrais próprias dos cartórios extrajudiciais.

IV - CONCLUSÃO:

132.

Ante o exposto, pugna-se pela extinção sem resolução do mérito desta ADI, por

ilegitimidade ativa, confonne o art. 485, inciso VI, do CPC/20l5, uma vez que não se verifica a
. pertinência temática entre os objetivos estatutários do Autor e os dispositivos impugnados.
133.

No mérito, uma vez ultrapassada a preliminar acima, hipótese que se admite por excesso

de zelo, vê-se que os fundamentos jurídicos evidenciam o descabimento do provimento liminar
pleiteado, bem como a improcedência dos pedidos fonnulados na inicial, estando em consonância
com o texto constitucional os dispositivos da Lei n° 13.465/2017 apontados, relativos à
regularização fundiária, à legitimação fundiária e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

16

Art. 92, I-A, da CF/88.
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] 34.

Essas são, portanto, as informações pertinentes para instruir a resposta do Excelentíssimo

Senhor Presidente da República na ADI n° 5.883.

À consideração superior.

Brasília-DF, 07 de março de 20]8.
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RENATO DO RE(;0 VALENÇA
Advogado da União

ANEXOS:

(i) Informações n° 00029120] 8/CONJUR-MCIDíCGUíAGU; e
(ii) Subsídios Técnicos - SNDUíDAFU!MCID.
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