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1. Introdução

Cresce no Direito Urbanístico o contorno de um Direito à Moradia, firmando-se em um de seus
principais pilares e fruto do desenvolvimento de um direito essencial inerente também à própria
dignidade da pessoa humana. O direito de propriedade absoluto nos ensinamentos de David Harvey
servia tão somente para afastar o surgimento e crescimento de outros direitos, 1 com o
desenvolvimento da função social da propriedade que pode ser considerado um fenômeno recente
na história do direito, era inevitável o desenvolvimento de direitos sociais nela inerentes.

A função social da cidade expressamente constante no art. 182 da CF/1988 (LGL\1988\3), também
surge nesse cenário que corrobora a afirmação de um direito à moradia, já que obriga que haja uma
distribuição equitativa da utilização e ocupação dos espaços urbanos. Mesmo assim, o Estado
demorou décadas para reconhecer o direito de moradores de baixa renda de assentamentos
informais. A regularização fundiária recebeu tratamento de destaque somente na Lei 11.977, de
07.07.2009, mas essa é conceituada e dotada de ferramentas jurídicas jamais vistas no direito
brasileiro, recebendo, ainda, o status de garantia do direito social à moradia.

O Registro de Imóveis, por seu lado, recebeu importantes funções para ajudar a garantir o direito à
moradia, tornando-se um dos principais atores da regularização fundiária. O instituto que
originariamente tem garantido a propriedade imobiliária no Brasil e no mundo, há séculos, agora
exerce funções sociais e ambientais, tudo isso decorrente da transformação do direito de
propriedade contemporâneo.

A velocidade dessas transformações é surpreendente. Estudar o papel do Registro de Imóveis na
garantia do direito de moradia e, especialmente, na regularização fundiária é imprescindível para que
o mecanismo criado ganhe efetividade. Inegável, assim, que a prática tem grande influência no
mundo jurídico.
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A esse respeito, Jean-Louis Bergel leciona que:

"(...) o direito contemporâneo consagra, de fato, a influência da prática, das organizações
profissionais e das administrações públicas na formação do direito. Os tabeliães, os profissionais ou
os usuários do direito, os funcionários públicos, os meios profissionais, graças à sua experiência e ao
seu conhecimento das necessidades e das lacunas do direito vigente, podem sugerir utilmente as
reformas almejáveis." 2

E a prática nunca teve tanta importância nos direitos urbanístico e registral brasileiro. Aos
profissionais do direito incumbe agora aplicar a legislação com a ideia principal de facilitar a
execução dos instrumentos criados conforme diretriz constante do próprio Estatuto da Cidade (art.
2.º, XV, da Lei 10.257/2001). Também conseguir conferir o direito humano à moradia para milhares
de pessoas que ao menos estavam incluídas em estatísticas oficiais, vivendo à margem da
legalidade; e o pior, à margem da dignidade.

O estudo realizado por nós não tem a pretensão de formar ou induzir certezas, mas sim fomentar o
debate e discussão com relação ao papel do Registro de Imóveis na regularização fundiária. Poderá,
ainda, aproximar registradores imobiliários e urbanistas, comunicação essa imprescindível para
tornar realidade uma finalidade comum que é transformar sonhos em realidades, posses em
propriedades, insegurança em segurança jurídica.

2. Direito à cidade ou moradia

Ter acesso a uma moradia constitui claramente uma necessidade para o ser humano, é sem dúvida
a estrutura principal que permite ao homem a realização de suas obras; de sonhar e realizar os
mesmos; de estabelecer uma raiz; de ser conhecido em uma comunidade; um abrigo para os dias
ruins e o palácio para os dias de comemoração. É a moradia que condiciona o acesso a outros
direitos essenciais do homem e não se entende o porquê de não ter recebido o tratamento adequado
prévio. É impossível garantir a saúde, educação e segurança sem, ao menos, não oferecer uma
habitação digna para o homem. Carecer de uma moradia provoca a dispersão da cédula familiar,
conduz ao fracasso escolar e contribui fortemente à degradação da saúde.

O Direito Urbanístico sempre foi tido como subárea do Direito Administrativo ou ainda do Direito
Ambiental, mas observamos que o advento do Estatuto da Cidade no Brasil inovou de forma
surpreendente o tratamento. Edésio Fernandes aduz que:

"(...) mais do que nunca, o Direito Urbanístico brasileiro tem seu próprio conjunto de leis próprias e
específicas, além das disposições do capítulo constitucional sobre política urbana e o Estatuto da
Cidade, a importante Lei federal de Parcelamento do Solo e diversas outras leis federais ambientais
e sobre o patrimônio-cultural; centenas de leis estaduais e milhares de leis municipais". 3

Mas a compreensão do Direito à Cidade como principal foco do Direito Urbanístico é tema que vem
ganhando força nos últimos anos, na doutrina, principalmente.

Nelson Saule Júnior leciona que:

"(...) o direito urbanístico tem o papel de regular e disciplinar as normas de ordem pública referentes
a proteção e promoção do direito à cidade, estabelecendo as legislações, os instrumentos jurídicos,
os organismos públicos, as obrigações e responsabilidade dos agentes públicos para assegurar que
os componentes do direito à cidade sustentável das atuais e futuras gerações sejam plenamente
respeitados." 4

A cidade nas palavras do sociólogo urbano Robert Parker é o "(...) intento mais exitoso do ser
humano de refazer o mundo em que vive de acordo com o desejo mais íntimo de seu coração. Mas
se a cidade é o mundo que o ser humano criou, é também o mundo em que a partir de agora está
condenado a viver. Assim, indiretamente é sim um sentido nítido da natureza de sua tarefa, ao fazer
a cidade, o ser humano refez a si mesmo". 5

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece o direito à moradia em seu art. 25,
item 1:

"Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem
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estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle."

O direito à habitação ou moradia se reiterou em termos praticamente coincidentes no art. 11, item 1,
do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Porém, o documento
base para o Direito à Cidade, indubitavelmente, é a Carta Mundial do Direito à Cidade cuja redação
vem sendo discutida e construída desde 2004 (Fóruns Social das Américas - Quito e Mundial Urbano
- Barcelona) e 2005 (V Fórum Social Mundial - Porto Alegre). Segundo referido documento:

"O Direito à Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de
sustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e
organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do
direito a um padrão de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos
humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o direito à liberdade de reunião
e organização, o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos
imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e cultural (art. 2.º)."

Nelson Saule Júnior leciona que "(...) o processo desencadeado no Fórum Social Mundial, de
construção da Carta Mundial do Direito à Cidade, tem o objetivo de disseminar a concepção do
direito à cidade como um novo direito humano". 6 Busca-se com a Carta - nos dizeres de Enrique
Ortiz Flores - que a mesma não seja uma mera declaração ou um conjunto de propostas orientadas
a formular políticas, "(...) mas que reconheça e garanta a nível pessoal e coletivo, o direito de
cidades justas, equitativas, democráticas e sustentáveis para todos seus habitantes atuais e futuros".
7

A Carta Mundial do Direito à Cidade é extremamente rica em princípios jurídicos, o que já se percebe
do art. 1.º que trata da igualdade e não discriminação como base primária de formulação do conceito
de direito da cidade, ou seja, existe total abstração entre o direito e a condição do cidadão,
principalmente com relação ao gênero, idade, raça, etnia e orientação política e religiosa. Nesse
contexto, se inclui também a proteção especial de grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade
que, em razão de circunstâncias variáveis, podem estar em situação de desequilíbrio, demandando
um maior cuidado da Administração, justificando o fato de tratamento aparentemente desigual.

É reconhecida como princípio a gestão democrática da cidade e identificada como direito coletivo e
difuso dos habitantes da cidade, Nelson Saule Júnior ensina que, por este princípio, "(...) todas as
pessoas têm direito de encontrar nas cidades as condições necessárias para a sua realização
política, econômica, cultural, social e ecológica, assumindo o dever de solidariedade". 8

Todos os habitantes da cidade têm direito de participar dos processos deliberativos do meio em que
vivem, principalmente no aspecto da política urbana local, participação essa que deve ser
democrática no sentido conferir o ambiente adequado para que o direito possa ser exercido. A
participação do cidadão deve ser efetuada no mais alto nível da Administração política e deve
compreender principalmente os planos de gestão urbanística direta e respectivo controle.

A função social da cidade é o princípio pelo qual se refere principalmente na distribuição e regulação
do uso do território e ao usufruto equitativo dos bens e serviços públicos. É preciso harmonizar e
equilibrar o uso da cidade de forma homogênea entre seus habitantes, independentemente da classe
social, exemplo típico são os espaços públicos de lazer como praças como exemplo, é preciso que
seja franqueada a liberdade de acesso e atividades para todas as pessoas, inclusive dos idosos e
crianças, não pode a utilização ser restrita a determinado segmento.

A função social da propriedade também é parte integrante da Carta, em seu sentido mais amplo a
propriedade deve ter uma utilização social e ambiental, cuja utilidade mesmo que reflexamente
possa reverte-se para os habitantes da cidade como um todo.

Obviamente, a função social da propriedade não se restringe tão somente a uma norma geral
definidora de parâmetros-base para a remodelação do conceito de propriedade; a não observância
de uma utilização socioambiental obsta, inclusive, a própria utilização do imóvel e numa
consequência mais extrema em sistemas jurídicos mais modernos, as sanções decorrentes de uma
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utilização egoística da propriedade acarreta a perda do próprio direito. No Brasil, possuímos
exemplos constantes do próprio texto constitucional (art. 183 da CF/1988 (LGL\1988\3)) e mais
recentemente no Estado da Cidade.

O exercício pleno da cidadania é conceito de destaque na Carta à Cidade e se refere à fruição e
realização de todos os direitos humanos e de todas as liberdades individuais para todos os
habitantes da cidade mediante a construção de condições de vida digna, alicerçada na liberdade e
justiça. Importante que o exercício ou a observância dos direitos humanos não se restringe ao
aspecto individual, mas sim à observância coletiva de referidos direitos.

Penso que é possível extrair da Carta a ideia de Cidade Sustentável, sabemos que a população
mundial está se concentrando cada vez mais nos centros urbanos, e a tendência que isso se
acentue cada vez mais, a facilidade conferida pelos recursos urbanos é inegável e a crescente
modernização dos métodos de cultivo agrícola restringe o emprego no campo, levando as pessoas a
se concentrar nas cidades.

Referido aumento populacional urbano deve ser absorvido de forma sustentável pelas cidades, de
sorte que exista um equilíbrio ecológico mínimo, principalmente com o uso dos recursos naturais e
tratamento adequado dos consequentes dejetos. A contaminação de espaços urbanos é assustadora
também, já existindo meios de controle modernos em algumas cidades brasileiras como São Paulo,
inclusive com publicidade ampla no Registro de Imóveis. 9

A criação e manutenção de espaços públicos verdes são importantes, também para lembrar as
pessoas do vínculo indissolúvel do homem com a natureza, sem falar na ajuda para que a água das
cidades seja absorvida pelo solo.

2.1 Compreensão do direito à moradia na Agenda Habitat

A Agenda Habitat é o último e relevante documento internacional sobre o direito à moradia, foi
adotada pela Conferência das Nações Unidades sobre Assentamentos Humanos - Habitat II, em
Estambul em junho de 1996. Através da Agenda, foram criados princípios, metas, compromissos e
um plano global de ação visando a orientar, nas primeiras décadas do século XXI, esforços nacionais
e internacionais para a promoção de melhoria nos assentamentos urbanos. E já podemos extrair dos
primeiro capítulos do documento que a preocupação base é estabelecer o direito à moradia como
direito humano.

O parágrafo 2.º do Preâmbulo da Agenda Habitat traz o conceito de habitação adequada que deve
ser sadia, segura, protegida, acessível, disponível e incluir serviços, instalações e comodidades
básicas, e o gozo de liberdade frente à discriminação de moradia e segurança jurídica da posse.

Nelson Saule Júnior sintetiza com eficiente clareza o conteúdo do direito à moradia. Para o
conceituado professor, "a finalidade do direito à moradia, que pode ser extraído das normas
internacionais de direitos humanos, é fruto da combinação dos valores da dignidade da pessoa
humana e da vida que resulta na finalidade de toda pessoa ter um padrão de vida digno". Assim, o
"direito à moradia pode ser considerado plenamente satisfeito a partir da existência de três
elementos que são: viver com segurança, viver em paz, e viver com dignidade. O núcleo básico do
direito à moradia é constituído, portanto, pela segurança, pela paz e pela dignidade". 10 Um
componente importante na Agenda Habitat e que tem relação com o Registro de Imóveis é a garantia
de acesso à terra. O parágrafo 55 reconhece o acesso à terra como pré-requisito essencial para
prover adequada habitação para todos e para o desenvolvimento dos assentamentos sustentáveis.

Com efeito, é preciso criar um sistema de cadastro eficiente com a respectiva ordenação adequado
do território para que a moradia seja construída em condições não somente jurídicas, mas também
físicas adequadas a oferecer o padrão de conforto mínimo desejável para uma habitação digna. São
várias as medidas para assegurar o acesso à terra constantes da Agenda Habitat, mas podemos
destacar os parágrafos 56, 57, 58 e 59 que, sucintamente, são:

a) reconhecer e legitimar a diversidade de mecanismos de oferta de terra, descentralização de
responsabilidade sobre a gestão da terra;

b) promover inventários públicos;
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c) desenvolver sistemas de informação (incluindo o valor da terra);

d) utilizar o máximo do potencial da capacidade da infraestrutura urbana;

e) adotar instrumentos de recuperação dos investimentos do poder públicos que tenha resultado a
valorização da terra;

f) constituir procedimentos sobre cadastro e registro para fins de regularização de assentamentos
informais;

g) desenvolver códigos e leis para regular o direito da propriedade da terra;

h) estabelecer procedimentos simples para transferência de terra da modificação do uso da terra. 11

2.2 Reconhecimento do direito subjetivo à moradia

O reconhecimento do direito à moradia na Constituição Federal (LGL\1988\3) como norma
fundamental é encontrado no art. 6.º que, ao definir os direitos sociais, incluir como posição de
destaque o direito à moradia, que foi introduzido através da EC 26, de 14.02.2000.

São direitos sociais, de acordo com o art. 6.º da CF/1988 (LGL\1988\3), a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância
e a assistência aos desamparados. Não podemos olvidar que a Carta Constitucional prevê
expressamente (art. 5.º, § 2.º) com status de direito e garantia fundamental, os tratados e acordos
internacionais, destacando-se no âmbito de nosso estudo a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a Carta Mundial do Direito à Cidade e a Agenda Habitat.

Nelson Saule Júnior ensina que:

"(...) se havia alguma dúvida da comunidade jurídica quanto à questão de o sistema constitucional
brasileiro reconhecer o direito à moradia como um direito social, a sua previsão expressa no texto
constitucional elimina tal dúvida e impõe a sua observância no mesmo patamar dos demais direitos
fundamentais positivados em nosso ordenamento". 12

O direito subjetivo à moradia pode ser identificado diretamente do texto constitucional e na legislação
que a regulamentou, principalmente no Estatuto da Cidade, mas a Lei 11.977/2009 trouxe elementos
importantíssimos para a consagração final de um direito à moradia, principalmente no Capítulo III
que trata da Regularização Fundiária como instrumento do direito social à moradia.

Definitivamente, cada vez parecem existir menos argumentos jurídicos para não concordar que o
texto constitucional reconheceu expressamente a existência de um direito subjetivo à moradia. A
força das palavras utilizadas, por seu próprio significado juntamente com a força da consciência
social sobre a necessidade de compromissos exigíveis em torno de certos valores do texto
fundamental, são elementos que justificam interpretar que a palavra "direito" equivale, como é
habitual na linguagem jurídica, a direito subjetivo, isto é, a uma situação de poder individual
suscetível de tutela judicial.

Fernando Lópes Ramón, catedrático de direito administrativo da Universidade de Zaragoza, leciona
que, embora a Constituição Espanhola previsse o direito à cidade, somente em 2008 com a Lei do
Solo é que expressamente uma norma infraconstitucional disciplinou a matéria, não havendo mais
dúvidas no ordenamento jurídico desde então. 13 Na França também há muito pouco tempo se
reconheceu o direito à moradia em norma legal ( Lei de 05.03.2007), provando que o tema é
relativamente novo no direito como um todo, estando o Brasil na vanguarda do estudo de um direito
à moradia.

O Estatuto da Cidade instituiu através do inc. I do art. 2.º o direito à cidade no âmbito das diretrizes
gerais da política urbana, que deve ser promovida para a garantia deste direito, sendo uma das
principais modificações e inovações do reconhecimento desse direito no Brasil. Em 2005 tivemos,
também, a Lei 11.124, de 16 de junho que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social que estabeleceu não somente a moradia como direito, como acrescentando também que
mesma deve ser digna (art. 4.º, I, b, da Lei 11.124/2005).

A mudança de paradigma jurídico com relação à moradia é substancial também no aspecto legal, já
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que a moradia jamais havia recebido tratamento de direito, sempre até então foi tratada com uma
mera acessão à propriedade ou programa de habitação (cf. Lei 4.380, de 21.08.1964).

3. O Registro de Imóveis

A origem do Registro de Imóveis possui antecedentes no antigo Egito 14 e Grécia clássica; contudo,
foi no século XVIII que começou a se desenvolver à medida que as transações imobiliárias foram
ganhando importância. O Estado se viu obrigado a entrar na regulação do mercado oferecendo um
mecanismo de segurança que garantisse as transações imobiliárias.

Podemos conceituar o Registro de Imóveis como "(...) órgão auxiliar do direito civil destinado ao
assentamento de títulos públicos e privados, outorgando-lhes oponibilidade a terceiros, com ampla
publicidade e destinado ao controle, eficácia, segurança e autenticidade das relações jurídicas
envolvendo imóveis, garantindo-lhes presunção relativa da prova da propriedade". 15

O Registro de Imóveis como órgão pacificador de conflitos - instituto destinado à garantia da
segurança jurídica do tráfego imobiliário, bem como de exercer um filtro jurídico dos títulos que
ingressam no fólio real - surge no direito de propriedade como importante ferramenta para estabilizar
as negociações e atos jurídicos que envolvem imóveis.

O Brasil possui um sistema de transmissão da propriedade de registro de direitos, não se transcreve
somente títulos, mas são produzidos efeitos jurídicos aos negócios jurídicos instrumentalizados nos
respectivos títulos. A inscrição, ou melhor, o registro, recebe efeitos que a lei assim determina. São
dois os principais efeitos que um sistema de registro de direitos pode gerar: a fé-pública registral e a
legitimação. O primeiro consiste em se atribuir determinando grau de eficácia e higidez ao registro
frente a pessoas que não possuam títulos registrados; o segundo refere-se à presunção relativa de
que o proprietário possui os direitos publicizados no registro, inclusive com relação à sua extensão.

No direito brasileiro, a presunção é relativa ( juris tantum) nos termos do § 2.º do art. 1.245 do
CC/2002 (LGL\2002\400), "enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono
do imóvel". Exceção a esse preceito é o registro torrens para imóveis rurais, regulado pelos arts. 277
e ss. da LRP. Depois de determinado procedimento que inclui a notificação de confrontantes e
publicação de editais, será prolatada sentença que depois de registrada, outorgará à propriedade
presunção absoluta.

Mas a propriedade que o Registro de Imóveis é guardião não é mais a mesma do século passado;
hodiernamente, não exerce somente a função de guardião do direito da propriedade, mas também a
novel missão de guardião da função social da propriedade, nesta incluída a ambiental. Cabe
observar que a facilidade natural de concentração das informações imobiliárias e o fato de se tratar
de órgão constitutivo da propriedade por meio do registro levaram o Registro de Imóveis, no decorrer
dos anos, a exercer funções atípicas como fiscalizar o recolhimento de tributos (imposto predial e
territorial urbano, imposto de transmissão de bens imóveis, imposto territorial rural, entre outros). 16

Com efeito, o direito de propriedade está, assim, sofrendo influências outrora jamais observadas em
nosso direito, refletindo movimentos do mundo fenomênico. E referidos reflexos não se restringem
tão somente ao aspecto social, mas também ao econômico, estando nesse aspecto, no nosso
entendimento, ou conceito ou caráter pós-moderno da propriedade imobiliária.

Está se reconhecendo, assim, que o direito de propriedade pode - e deve - limitar-se em benefício de
uma finalidade superior que mereça proteção; proteção que pode advir da lei ou por meio da
consciência social. Esse fenômeno é atual em nosso direito, o Código Civil de 1916 (LGL\1916\1) de
inspiração liberal decorrente do Código Napoleônico não trazia a ideia de função social da
propriedade como aduzimos.

A Constituição Federal (LGL\1988\3) ao instituir em cláusula pétrea a função social da propriedade
(art. 5.º, XXIII), ao estabelecer a função social das cidades (art. 182 da CF/1988 (LGL\1988\3)) e
declarando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/1988
(LGL\1988\3)) atribuiu ao Registro de Imóveis características que outrora não possuía. Dentre elas,
está a necessidade de incorporação do conceito de função social da propriedade e do meio
ambiente, percepção claramente observada pelo legislador no Estatuto da Cidade e na legislação
ambiental.
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3.1 Princípios do Registro de Imóveis

O melhor método para a aprendizagem do Registro de Imóveis é o estudo de seus princípios, pois,
através deles, podemos entender a finalidade do instituto e fixar sua importância jurídica. 17 Os
princípios que regem o sistema registral têm como escopo conferir ao cidadão absoluta segurança
dos atos registrários, não podendo ser desprezados, sob pena de se ferir a credibilidade dos
registros e segurança do serviço.

A palavra princípio em sua raiz latina significa "aquilo que se torna primeiro" ( primum capere),
designando começo, ponto de partida. Segundo José Cretella Júnior, "são proposições básicas,
fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes". 18 No vocabulário
filosófico, denominam-se princípios "o conjunto das proposições diretoras às quais todo o
desenvolvimento posterior é subordinado". 19

Os princípios dominam o direito positivo e dele devem ser extraídos, o legislador quase nunca utiliza
diretamente os princípios das normas jurídicas, mas estes podem e são extraídos do corpo
legislativo, mas o que caracteriza os princípios gerais é a jurisprudência. Abaixo relacionaremos
princípios jurídicos do Registro de Imóveis fundamentais para a compreensão do instituto, bem como
os que possam ser úteis para assegurar o direito de moradia e a regularização fundiária.

3.2 Princípio da unitariedade matricial

Entende-se por este princípio a impossibilidade de a matrícula conter mais do que um imóvel em sua
descrição, bem como da abertura de matrícula de parte ideal de imóvel, consoante interpretação do
art. 176, § 1.º, I, da Lei 6.015/1973. Consoante Ricardo Henry Marques Dip, a unitariedade exige que
"(...) a matriz abranja a integralidade do imóvel, e que a cada imóvel corresponda única matrícula. A
agregação de prédios contíguos supõe a unidade social ou econômica do todo, formado com a
anexação dos imóveis antes autônomos, de sorte que não se vislumbra exceção à rígida concepção
de unitariedade perfilhada pelo direito brasileiro". 20

A expressão "cada imóvel" contida no referido art. 176 da Lei 6.015/1973 significa unidade territorial
com continuidade de área, contornos definidos e gleba individualizada. Dessa forma, é
expressamente vedada a abertura de matrícula envolvendo parte ideal de imóvel, o que era possível
no sistema das transcrições, onde se era transcrito o título que muitas vezes envolvia parte ideal de
imóvel, devendo ser recomposto o imóvel todo para se abrir a matrícula, ou mais claramente,
segundo o Conselho Superior da Magistratura, referida recomposição "(...) é semelhante à feitura de
uma colcha de retalhos, reúne as expressões aritméticas das partes e os seus titulares atuais: é
físico-jurídica" ( ApCiv 003183-0).

3.3 Princípio da disponibilidade

Trata-se de corolário do princípio da continuidade ou trato sucessivo. 21 Alicerça-se o princípio da
disponibilidade em uma primeira análise, na máxima "ninguém poderá transmitir o que não possui" -
nemo dat quod sine non habet - nemo plus jus transfere. Assim sendo, na transferência de domínio
deve-se sempre respeitar a exata propriedade do alienante, principalmente em seus aspectos
quantitativos, por exemplo: figurando na matrícula determinada pessoa proprietária da parte ideal de
50% do imóvel, deverá à mesma, na transmissão, comparecer alienando essa mesma parte ideal,
que corresponde ao direito a ela correspondente.

Mas não é só, o princípio da disponibilidade é aplicado também nos parcelamentos e nas apurações
de remanescente de imóveis. Com efeito, nessas hipóteses é preciso respeitar sempre a área total
do imóvel primitivo a fim de que a transcrição ou matrícula possa ser esgotada e, por conseguinte,
encerrada, afastando-se eventuais sobreposições.

Essa análise, outrora, era feita somente nos aspectos quantitativos, ou seja, mero cálculo aritmético
da área total do imóvel até proceder-se seu esgotamento. Todavia, após o advento da Lei
6.015/1973, passou-se a uma análise qualitativa ou geodésica, observando-se todas as
características do imóvel, tais como medidas lineares, área total, confrontações e distância da
próxima esquina.

3.4 Princípio da especialidade
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De origem doutrinária, esse princípio foi emprestado dos direitos reais de garantia na referência à
especialização da hipoteca. Afrânio de Carvalho, com a clareza que lhe é peculiar, afirma que:

"(...) o princípio de especialidade significa que toda inscrição deve recair sobre um objeto
precisamente individuado. (...) Assim, o requisito registral da especialidade do imóvel, vertido no
fraseado clássico do direito, significa a sua descrição como corpo certo, a sua representação escrita
como individualidade autônoma, como o seu modo de ser físico, que o torna inconfundível e,
portanto heterogêneo em relação a qualquer outro. O corpo certo imobiliário ocupa um lugar
determinado no espaço, que é o abrangido por seu contorno, dentro do qual se pode encontrar maior
ou menor área, contanto que não sejam ultrapassadas as raias definidoras da entidade territorial." 22

O art. 176 da Lei 6.015/1973 é a expressão do princípio da especialidade, exigindo a identificação do
imóvel com todas as suas características e confrontações, localização, área e denominação, se rural,
ou logradouro e número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver. A Lei 10.267, de
28.08.2001 alterou a Lei 6.015/1973 e criou uma nova forma descritiva de propriedade imobiliária
chamada de georreferenciamento, que utiliza coordenadas geográficas fixadas com o auxílio de
satélites, no entanto, a normativa atinge tão somente imóveis rurais.

3.5 Princípio da publicidade

Segundo preleciona Nicolau Balbino Filho "(...) a publicidade é a alma dos registros públicos. É a
oportunidade que o legislador quer dar ao povo de conhecer tudo que lhe interessa a respeito de
determinados atos. Deixa a par de todo o movimento de pessoas e bens". 23

A publicidade é uma das características do Registro de Imóveis, não se pode admitir que um registro
tenha eficácia erga omnes (contra todos) e ao mesmo tempo seja negada informação ao público em
geral. No Registro de Imóveis a publicidade dos atos por ele praticados é garantida não somente
pela própria Lei 6.015/1973, como também por norma constitucional (art. 5.º, XXXIII, da CF/1988
(LGL\1988\3)), devendo ser fornecida certidão para qualquer parte que a solicite, independentemente
de identificação. 24

Ressalte-se que a publicidade é corroborada pelo fato do registro do título ser obrigatório na
circunscrição imobiliária da situação do imóvel, facilitando muito a pesquisa em torno deste (art. 169
da Lei 6.015/1973), o que levou alguns autores a desenvolver o princípio da territorialidade, não
obstante, preferimos tratá-lo apenas como característica do Registro de Imóveis.

3.6 Princípio da legalidade (qualificação registral)

"A validade da inscrição depende da validade do negócio jurídico que lhe dá origem e da faculdade
de disposição do alienante". 25 Dessa forma, uma vez protocolizado o título deve o oficial registrador
qualificá-lo, observando-se não somente a legislação registrária, mas outras leis especiais; sem,
contudo, perder de vista que a análise do título deverá ater-se tão somente aos aspectos extrínsecos
do título. Deve aplicar os princípios, observar se o título encontra-se no rol taxativo do art. 167 da Lei
6.015/1973, se não contraria a moral e os bons costumes, dispositivo de Lei federal cogente como o
regime de bens etc., salientando-se que a legalidade e a observância dos demais princípios devem
ser exigidas nos título judiciais, sendo limite, a atividade jurisdicional, não devendo o oficial
registrador discutir, por exemplo, pretensa inobservância do processo legal.

O Oficial de Registro de Imóveis como integrante da Administração Pública fica impedido de
interpretar ou usar de analogia para excepcionar a regra em questão, ou, nas palavras de Hely
Lopes Meirelles "na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é
permito fazer o que a lei autoriza". 26

Apresentado o título para registro, o Registrador irá proceder à aplicação dos princípios registrários,
surgindo a viabilidade - ou não - do acesso ao fólio real. Referida análise é chamada pela doutrina de
qualificação.

Ao produzir o Registro uma presunção iuris tantum de exatidão em favor do titular inscrito, é lógico
que para impedir fraudes o Estado adote uma série de medidas rigorosas com o objetivo de que os
títulos que ingressem no cartório sejam minuciosamente analisados por pessoas de formação
técnico-jurídica.
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A qualificação registral é a exteriorização do princípio da legalidade, ou seja, sua forma mais
contundente. Em linhas gerais, deve o Registrador observar, na análise dos títulos, o ordenamento
jurídico em vigor. José Manuel García García, Registrador Espanhol, conceitua a qualificação
registral como "controle de legalidade do organismo registral, oficial, público e imparcial e baixa a
responsabilidade do mesmo, da forma e conteúdo dos documentos que pretendam o acesso ao
Registro, como requisito para a prática dos assentos registrais e como requisito da publicidade
registral geradora dos efeitos derivados dos assentos registrais". 27

Sintetizando, a qualificação registral para autor espanhol, é o controle da legalidade por parte do
Registrador imobiliário dos efeitos da publicidade e da segurança do tráfego jurídico imobiliário.

3.7 Princípio da segurança jurídica

Se procedermos a uma análise cuidadosa dos princípios registrários, chegaremos à conclusão que
todos, sem exceção, colimam trazer ao álbum imobiliário a segurança necessária que o Direito
espera e necessita para estabilidade das relações jurídicas. Tal segurança até justifica o emprego de
formalismo moderado.

Assim sendo, ao aplicar qualquer princípio registrário específico, deve o Oficial Registrador ou outro
profissional do direito sempre zelar pela segurança jurídica, que pode ser considerada o alicerce do
Registro de Imóveis, pois sem ela os atos por ele praticados não serão revestidos da certeza e
presunção de veracidade necessárias. Os princípios registrários e a formalidade foram criados em
benefício dos cidadãos e somente devem se sobrepor ao direito de propriedade garantido pela
Constituição Federal (LGL\1988\3) quando a segurança jurídica estiver ameaçada.

3.8 Princípio ou efeito da concentração

O Registrador Imobiliário João Pedro Lamana Paiva defende que: "(...) nenhum fato jurígeno ou ato
jurídico que diga respeito à situação jurídica do imóvel ou às mutações subjetivas, pode ficar
indiferente à inscrição na matrícula. Além dos atos traslativos de propriedade, das instituições de
direitos reais, a ela devem acorrer os atos judiciais, os atos que restringem a propriedade, os atos
constritivos (penhoras, arrestos, sequestros, embargos), mesmo de caráter acautelatório, as
declarações de indisponibilidade, as ações pessoais reipersecutórias e as reais, os decretos de
utilidade pública, as imissões nas expropriações, os decretos de quebra, os tombamentos,
comodatos, as servidões administrativas, os protestos contra a alienação de bem, os arrendamentos,
as parcerias, enfim, todos os atos e fatos que possam implicar a alteração jurídica da coisa, mesmo
em caráter secundário, mas que possa ser oponível, sem a necessidade de se buscar alhures
informações outras, o que conspiraria contra a dinâmica da vida". 28

Segundo o conceituado Registrador, na 2.ª Jornada Iberoamericana de Derecho Registral, efetivada
em Cuba, de 16 a 19 de maio de 2001, a delegação brasileira deu especial ênfase ao princípio da
concentração, merecendo destaque na relatoria final, onde se fez consignar a seguinte passagem:
"Estudiar la propuesta del Delegado brasileño con relación al principio de la concentración de los
actos administrativos y judiciales de manera que estén contenidos en el folio real a fin de poseer una
verdadera historia de la finca". 29

A ideia lançada precisa ser desenvolvida porque atrai para o Registro de Imóveis qualquer
informação relevante do imóvel, jurídica e até fática, mesmo que para finalidade meramente
declaratória. O princípio ainda não foi totalmente aceito e difundido, pois é tratado como efeito ou
característica do Registro de Imóveis já que se trata de vocação natural do órgão a publicidade de
fatos jurídicos ligados à propriedade, efeito esse corroborado em virtude da territorialidade, de forma
que entendemos impossível afastar a discussão da taxatividade dos atos registrários.

Destarte, deixar ao arbítrio do registrador imobiliário ou demais órgãos operadores do direito o
entendimento de fato relevante juridicamente para se dar publicidade por meio de averbação, é
temeroso para a segurança jurídica e deve ser afastado de pronto.

"No debemos tampoco convertir nuestros Registros en un conglomerado de informaciones que no
tengan verdadera trascendencia. Se trata de incorporar al Registro únicamente la información que
sea útil y además de la forma más clara posible y con una duración determinada según los casos
para facilitar su cancelación." 30
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Entendemos que o princípio ou efeito da concentração é de suma importância para a evolução e
desenvolvimento do Registro de Imóveis no Brasil, demonstrando ser o trabalho desenvolvido pelo
registrador gaúcho verdadeiro marco no direito registral brasileiro.

3.9 O direito à moradia e o Registro de Imóveis

Tradicionalmente o Registro de Imóveis como afirmamos é o guardião do direito da propriedade
imobiliária e num primeiro momento o desenvolvimento do direito à moradia se concentra no
desenvolvimento da segurança da posse como pudemos observar. Mas os elementos do direito à
cidade são viver com segurança, viver em paz, e viver com dignidade e somente através de um
sistema de garantia de propriedade adequado é que existirá a satisfação plena de seu conteúdo.

O direito civil brasileiro como praticamente toda a América Latina deriva do Direito Romano o que
significa uma forte ligação entre relações familiares com a própria propriedade. Thomas Marky
lembra que a jurisprudência clássica do Direito Romano conceitua o Direito de propriedade como um
poder jurídico absoluto e exclusivo sobre uma coisa corpórea. 31 No entanto, não existia um conceito
de propriedade imobiliária unitária, o que existia era uma extensão do pátrio poder sobre pessoas e
bens, assim, era a pátria potestas que justificava o poder sobre coisa.

A segurança da posse tem sua importância imediata, mas a propriedade é o fim a ser observado no
direito à moradia porque somente com ela existirá a segurança jurídica plena e a satisfação dos
moradores de baixa renda, veja que o próprio direito de concessão de uso foi elevado à categoria de
direito real, com possibilidade de transmissão por ato inter vivos ou mortis causa.

O Estatuto da Cidade atribui papel de destaque ao Registro de Imóveis para o cumprimento do
conteúdo do direito à moradia, o que infelizmente não foi absorvido de forma plena e satisfatória
pelos próprios registradores imobiliários, muitas vezes demonstrando timidez e conservadorismo na
aplicação da novel legislação. Apenas a título de exemplo, o Registro de Imóvel recebeu a obrigação
da promoção de notificação pelo município de imóvel subutilizado (art. 5.º, § 2.º, da Lei 10.257/2001);
a possibilidade de inscrição do direito de superfície (art. 21 da Lei 10.257/2001); a publicidade na
matrícula do direito preferência em casa de alienação onerosa (art. 25 da Lei 10.257/2001). 32 A
MedProv 2.220, de 04.09.2001 criou o registro da concessão de uso especial de moradia previsto no
§ 1.º do art. 183 da CF/1988 (LGL\1988\3).

O Registro de Imóveis também exerce importante papel no combate à burla da Lei do Parcelamento
do Solo. A fim de se evitar o cumprimento das normas constante da Lei 6.766/1979, criou-se um
mecanismo de fraude utilizando-se o condomínio do Código Civil (LGL\2002\400) para mascarar
vendas de lotes especializados e bem descritos. Em 08.06.2001, a Corregedoria-Geral da Justiça de
São Paulo normatizou a atuação do Registro de Imóveis através da decisão do Processo
CG-2.588/2000, que além de criar a proibição do registro de partes ideais que possam ser na
verdade lotes, criou procedimento de comunicação com o Ministério Público e Prefeitura muito
eficiente que praticamente resolveu o problema no Estado de São Paulo.

A Lei 11.977/2009 também apresentou elementos indicativos de que o conteúdo do direito de
moradia no Brasil está atrelado ao direito de propriedade. O Registro de Imóveis foi o destinatário
final da regularização fundiária com o dever jurídico de presidir o procedimento e verificação dos
requisitos estabelecidos na lei, os instrumentos da demarcatória e legitimação de posse também têm
por objetivo o direito de propriedade.

Enfim, se procedermos a uma análise cuidadosa da moderna legislação urbanística criada no Brasil
nas últimas décadas verificar-se-á, com absoluta certeza, que todos os instrumentos de
regularização fundiária existentes têm por objetiva a conferência de direito real e sua consequente
publicidade registral. Isso reforça o papel da propriedade imobiliária no direito de moradia pátrio,
reforçando o papel do Registro de Imóveis na área urbanística.

Os oficiais de Registro de Imóveis estão intimamente ligados a questões urbanísticas e devem,
necessariamente, deixar de ser coadjuvantes e desempenhar a atribuição da nova ordem urbanística
posta de forma que não se admite um registrador que não conheça o plano diretor e zoneamento de
sua circunscrição. A participação em conselhos municipais é imprescindível, e a criação de
convênios e grupos de cooperação técnica com as prefeituras e Ministério Público é medida que
trará fortes benefícios aos moradores das respectivas cidades porque a questão registral sempre foi
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uma barreira quase intransponível na regularização fundiária e no planejamento das cidades.

Em Araçatuba, Estado do São Paulo, o Registro de Imóveis, desde 2005, possui convênio de
cooperação técnica com a Prefeitura do Município de Santo Antônio do Aracanguá para a
regularização fundiária de toda a cidade que é irregular. Através do termo, foi criado um trabalho
técnico - que possibilitou a formalização de centenas de títulos - dentro do próprio cartório. Com
relação à Prefeitura de Araçatuba, o Registro de Imóveis participa desde a criação do Conselho
Municipal de Planejamento de Araçatuba e já foram realizadas diversas regularizações de
parcelamentos, destacando-se o Jardim das Oliveiras onde, depois de 15 anos na ilegalidade, o
residencial foi finalmente, concluído pelo menos no aspecto formal; restando, ainda, o término de sua
infraestrutura pelo poder público. 33

4. A regularização fundiária

Quando falamos de parcelamento irregular e regularização fundiária, primeiramente temos que levar
em consideração a existência de omissão do Estado-administração que, como detentor do poder de
polícia, deveria exercer a fiscalização preventiva com eficiência. 34

Segundo Hely Lopes Meirelles:

"(...) o poder administrativo é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se
opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. Assim,
se no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever
para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que
exigem sua atuação. Eis por que a autoridade diante de situações que exigem sua atuação. Eis que
a Administração responde civilmente pelas omissões lesivas de seus agentes." 35

Mas é preciso compreender que as ocupações irregulares foram motivadas também pelo próprio
mercado imobiliário. A esse respeito, Betânia de Moraes Alfonsin nos esclarece que:

"(...) como quase três quartos da população brasileira mora nas cidades e todos, independentemente
da renda que dispõem, precisam morar em algum lugar, a população de baixa renda tem procurado
resolver seus problemas de moradia à revelia do mercado imobiliário e do marco legal do Direito:
ocupando terrenos vazios, públicos ou privados, em sítios adequados ou em áreas de risco,
espontânea ou organizadamente, simplesmente buscando um espaço vital de radicação." 36

O primeiro passado para começarmos a estudar a regularização fundiária é a compreensão prévia
do caráter excepcional do regramento criado e aperfeiçoado com a edição do diploma legal. E não
poderia ser diferente, como afirmamos, deve-se partir do pressuposto que o Estado falhou
seriamente em seu papel político-administrativo e permitiu que centros urbanos totalmente informais
fossem criados, permitiu que seres humanos se aglomerassem em zonas periféricas sem nenhuma
ou com pouca estrutura para garantia de condições mínimas de habitação. Depois disso, importante
considerar que a condição de referidos espaços foi evoluindo positivamente através de investimentos
e esforços particulares da comunidade e também do próprio poder público através de obras,
estruturas e serviços.

O caráter excepcional da regularização deve ser entendido e aplicado através de diferentes
enfoques. O primeiro e mais relevante é que a irreversibilidade das áreas motivou a criação de
regras para formalização e estruturação de situações no aspecto jurídico e urbanístico.

Não podemos analisar a atenuação das regras jurídicas como um salvo-conduto ou prêmio para
pessoas que burlaram o sistema legal e agora se beneficiam da marginalidade. Pelo contrário, a
grande maioria dos assentamentos informais foi motivada ou por total falta de opção da população
que não possuía recursos para o pagamento de um aluguel ou para a aquisição de moradia formal;
ou foram incentivados pelo próprio poder público em razão de manobras eleitorais, de forma que não
podemos simplesmente analisar a questão desse ponto de vista, mesmo porque a ordem jurídica
urbanística é outra atualmente: os municípios foram dotados de instrumentos jurídicos relevantes
para combater novos parcelamentos irregulares ( Estatuto da Cidade, Zoneamento, Plano Diretor),
sem falar na atuação sempre ativa do Ministério Público e Cartórios de Registros de Imóveis. 37

Existiu também a fixação de um limite temporal da norma de exceção. Exemplificando, o § 1.º do art.
54 da Lei 11.977/2009 dispõe que o Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização
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fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e
inseridas em área urbana consolidada.

O fator de exceção também traz um fundamento ou princípio que deve ser considerado por todos os
profissionais envolvidos na regularização que pode ser extraído do art. 2.º, XV, da Lei 10.257/2001 (
Estatuto da Cidade), que ao fixar diretrizes da política urbana, elenca a simplificação da legislação de
parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos
custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. Referida simplificação deve ser
analisada também do ponto de vista interpretativo, principalmente no aspecto formal da aplicação da
legislação. Os operadores da regularização fundiária devem sempre ter em mente que regras e
pensamentos inflexíveis são os principais entraves na regularização fundiária e devem dar passagem
para a criatividade e o bom senso, sem falar que é muito mais fácil destruir uma casa do que
construí-la ou mesmo reformá-la. A regularização fundiária é complexa e trabalhosa, o que não quer
dizer que deva ser morosa e extramamente formal.

Cumpre consignar que a Lei 4.380, de 21.08.1964, que trata dos contratos no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH) tem interessante e pouco estudado dispositivo que prevê a
simplificação da qualificação registral em contratos do sistema em razão de seu sentido social (art.
60, II, da Lei 4.380/1964). Importante, nesse momento, fixar alguns conceitos sobre assentamentos
informais que a doutrina urbanística já considera consolidados.

A irregularidade do loteamento pode ocorrer de duas formas. A primeira se verifica quando o
empreendedor ou loteador obtém a aprovação urbanística municipal, mas não submete a
documentação à qualificação e registro do Registro de Imóveis competente, ou seja, o procedimento
de aprovação do parcelamento que é assaz complexo, envolvendo aspectos urbanísticos, ambientais
e registrais, sofreu alguma interrupção ou suspensão que impediu sua regular conclusão que é a
qualificação positiva no Registro de Imóveis. A segunda forma acontece quando o loteamento
completou todas as fases iniciais e necessárias para o início da alienação dos lotes; porém, ou não
foi regularmente executado de acordo com o plano originário como o traçado das vias públicas,
áreas institucionais ou verdes, dimensão dos lotes, ou o loteador não cumpriu o cronograma de
obras da infraestrutura do loteamento de acordo com o cronograma arquivado no Cartório de
Registro de Imóveis.

Segundo os ensinamentos de Nelson Saule Júnior, "(...) os loteamentos irregulares são
parcelamentos do solo urbano que obtiveram aprovação do Poder Público municipal, mas que não
foram executados conforme o ato administrativo da aprovação". 38

Por fim, temos os loteamentos clandestinos - cuja situação jurídica é mais grave - pois são
parcelamentos que não obtiveram nenhuma aprovação por parte do Poder Público municipal, muito
menos licenciamento ambiental estadual ou registro no Cartório de Registro de Imóveis. A situação
dessa espécie de parcelamento informal é crítica e merece tratamento diferenciado do poder público
porque o processo de regularização é bem mais complexo, demandando esforços econômico,
jurídico e político mais acentuados. Para tais situações, é preciso elaborar o projeto respectivo,
levantamento da natureza da área ocupada, se está em zona de risco à população.

Para compreensão de como ocorreu do ponto de vista legislativo a divisão e ocupação urbana no
Brasil, é preciso começar do Dec.-lei 58, de 10.12.1937, que dispõe sobre o loteamento e a venda de
terrenos para pagamento em prestações. O instrumento legislativo preocupou-se demasiadamente
em aspectos civilistas e de proteção ao adquirente do lote em prestações, deixando-se de lado
aspectos relevantes como o urbanístico, mas não deixa de ser um marco na regulação do território
urbano brasileiro.

Para os casos de alienação de lotes à prestação, era necessária a aprovação municipal prévia e o
depósito no Registro de Imóveis de uma série de documentos que visavam conferir maior garantia ao
adquirente, como certidões pessoais, contrato-padrão dos compromissos, certidões negativas de
impostos, entre outros. A maior crítica que se faz é que a necessidade de aprovação prévia
municipal e deposito de documentos no Registro de Imóveis ocorriam tão somente com lotes
vendidos a prestação, excluindo da formalidade ou legalidade os imóveis vendidos à vista ou, ainda,
reservados pelos loteadores, o que começou a criar uma situação paralela que começou a gerar
problemas de regularização.
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O Decreto-lei criou a situação de regularidade ou formalidade dos imóveis a serem parcelados,
porém, não tipificou como crime a alienação de lotes em prestações sem a respectiva aprovação e
registro no Cartório de Registro de Imóveis. Curiosamente, no § 6.º do art. 1.º do Dec.-lei 58/1937,
consta que incorrerão em crime de fraude os vendedores que usarem como atrativo publicitário
algum acidente geográfico, cidade, fonte hidromineral ou termal ou qualquer outro motivo de atração
ou valorização.

Assim, é possível afirmar com relativa segurança que a ausência de sanção ao parcelador irregular,
somado ao fato de que somente necessitava de aprovação urbanística e registral os lotes objeto de
prestações continuadas, contribuíram muito para a criação desenfreada de ocupações e
parcelamentos irregulares nos grandes centros brasileiros. Claro que o grande crescimento
populacional somado à baixa oferta de imóveis urbanos foram os fatores mais agressivos para a
criação de assentamentos informais, mas é preciso também analisar criticamente a legislação da
época para compreensão mais detalhada do fenômeno moderno urbano.

Somente em 1979 com a publicação da Lei 6.766/1979, conhecida como a Lei de Parcelamento do
Solo, é que as regras urbanísticas e registrais de loteamentos e desmembramentos tornaram-se
rígidas, sendo requisito indispensável não somente a aprovação municipal, mas o registro de todos
os parcelamentos de solo. O rol dos documentos necessários a conferir segurança jurídica aos
adquirentes também foi ampliado (art. 18 da Lei 6.766/1979); no entanto, foi importante a tipificação
como crime contra a Administração Pública promover o parcelamento sem aprovação dos órgãos
competentes (art. 40 da Lei 6.766/1979).

4.1 Zona Especial de Interesse Social - Zeis

Zeis

A grande maioria dos municípios brasileiros adota o zoneamento de uso do solo como principal
instrumento de planejamento urbano, demonstrando ser uma ferramenta indispensável na
regularização fundiária. José Afonso da Silva ensina que "o zoneamento pode ser entendido como
um procedimento urbanístico destinado a fixar os usos adequados para diversas áreas do solo
municipal. Ou: destinado a fixar as diversas áreas para o exercício das funções urbanas
elementares". 39

Ocorre que existe grande confusão do zoneamento com relação a seu aspecto funcional, ou seja, se
o uso da área pode ser residencial, comercial, industrial etc. O zoneamento é a ferramenta
urbanística que representa a organização e o planejamento do ordenamento territorial; através dele,
é possível o município traçar porções ou parcelas de situações jurídicas distintas e - por conseguinte
- de uso e exploração da propriedade variados. É natural que os municípios assim ajam já que são
muitas as diversidades culturais, ambientais e geológicas regionais, demandando tratamentos e
disciplinas que atendam as diversas peculiaridades, sendo, portanto, imprescindível instrumento de
garantia da função social das cidades, pois colabora na pacificação e prevenção de conflitos.

Paulo Somlanyi Romeiro, em recente dissertação de mestrado, esclarece que "(...) historicamente, o
zoneamento tinha três funções na sua aplicação pelos municípios brasileiros. A primeira delas seria
dividir o território do município em zonas rural urbana e de expansão urbana, o que definia, por
exemplo, a incidência no território do Imposto Predial Territorial Urbana (IPTU) ou do Imposto
Territorial Rural (ITR), além da possibilidade de parcelamento do solo para fins urbanos de acordo
com as regras da Lei 6.766/1979, de 19.12.1979, o que era permitido para as glebas inseridas nas
zonas urbana e de expansão urbana". 40

A melhor doutrina classifica o zoneamento como limitação administrativa já que condiciona o uso da
propriedade, e não a propriedade em substância, à sua função social, José Afonso da Silva ensina
que no zoneamento "(...) não se dá uma ação direta do Estado no domínio econômico, mas tão
somente atuação indireta que, pela localização das diferentes atividades, conforma as atuações
urbanísticas à utilização da propriedade em sua função social. Logo, pelo zoneamento não se busca
atingir o direito de propriedade, mas sim, a propriedade, definindo os seus contornos jurídicos". 41

Em razão das Zeis afetarem o regular uso do direito da propriedade imobiliária, o instrumento
adequado para que as mesmas sejam definidas e reguladas é o Plano Diretor, porque somente este
é o instrumento que a Constituição Federal (LGL\1988\3) elencou para extremar a função social da
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propriedade urbana (art. 182, § 2.º, da CF/1988 (LGL\1988\3)). Ocorre que muitos municípios
acabam por criar o zoneamento, principalmente o especial, através de legislação posterior; e o que é
pior: regulamentação através de instrumentos mais frágeis como Decretos e outros atos
administrativos, facilmente questionáveis judicialmente no que se refere à formalidade legal. Cabe
lembrar, ainda, que somente o plano diretor garante ampla participação popular e possui previsão de
oitiva de grupos étnicos e culturais.

Interessa-nos para o presente estudo, dentro das várias espécies distintas de zoneamento, a Zona
Especial de Interesse Social - Zeis que é definida legalmente como "parcela de área urbana instituída
pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo"
(art. 47, V, da Lei 11.977/2009).

O conceito legal não foi dos mais técnicos porque induz restringir as Zeis tão somente para áreas
urbanas o que seria fulminar totalmente a regularização fundiária em áreas de expansão urbana e
em zonas específicas. Certo é que a interpretação literal jamais foi o meio mais seguro de se obter a
inteligência de um preceito, pois, por vezes, leva o intérprete à conclusão equivocada de incidência
normativa, de tal sorte que toda e qualquer interpretação há de ser necessariamente sistemática, até
porque o universo jurídico é formado por um complexo de normas intimamente interligadas, só se
dividindo em campos na esfera acadêmica. Com efeito, o art. 3.º da Lei 6.766/1979 permite o
parcelamento em "zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica", de sorte que
seria um contrassenso não permitir a regularização dos referidos espaços.

Importante lembrar que as Zeis estão previstas na alínea f do inc. V do art. 4.º da Lei 10.257/2001,
como instituto jurídico e político da Política Urbana, Segundo Romeiro, uma das primeiras
experiências de aplicação do instituto ocorreu em Recife, Pernambuco, no início da década de 90,
com a edição do Decreto Municipal que criou 20 áreas especiais.

Nelson Saule Júnior ensina que "(...) a Zona Especial de Interesse Social deve ser aplicada pelos
Municípios para atender a dois objetivos da política habitacional. O primeiro diz respeito a atender às
diretrizes da política urbana, prevista nos incs. XIV e XV do Estatuto da Cidade, da regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e da simplificação da
legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias". 42

Segundo Betânia de Moraes Alfonsin, as Zeis são "um instrumento inovador no contexto do
planejamento urbano brasileiro, na medida em que rompem com a dinâmica segregatória do
zoneamento de usos, tradicional, que diante da favela demonstrava toda a sua impotência". 43

Como pudemos observar, as Zeis possuem forte e íntima ligação com a regularização fundiária de
fins sociais, sendo pressuposto de sua realização porque através da demarcação da área passível
de regularização estará criado o ambiente para concentrar esforços para a urbanização da área e o
principal, abrandar a legislação para a promoção do direito à moradia de populações de baixa renda,
ou melhor dizendo, aplicar regramento excepcional.

Por fim, reconhecendo que as Zeis configuram instituto jurídico que qualquer forma afeta o direito de
propriedade e principalmente a exploração do imóvel, bem como ser essencial para a promoção da
regularização fundiária, a publicidade delas no Registro de Imóveis das matrículas dos imóveis
afetados é de toda relevância para não se falar em necessidade. A averbação seria realizada através
do citado efeito ou princípio da concentração e art. 246 da Lei 6.015/1973.

4.2 Conceito jurídico de regularização fundiária

A Lei 11.977, de 07.06.2009, conceitua a regularização fundiária como "(...) 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".

Betânia de Moraes Alfonsin conceitua a regularização fundiária como "(...) processo de intervenção
pública, sob os aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações
moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação,
implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da
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cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária". 44

A regularização fundiária foi reconhecida como um dos principais instrumentos de garantia do direito
de moradia, que é consagrado como direito social como já defendia a doutrina com base no art. 6.º
da CF/1988 (LGL\1988\3). Com muita propriedade, foi reconhecida como um conjunto de medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, já que a prática, nesses anos que se passaram desde o
Estatuto da Cidade, serviu como rica experiência no sentido de impossibilidade de dissocialização
principalmente de questões jurídicas de urbanísticas.

Embora seja mais prático ao poder público a promoção de regularização de titulação ou registro de
assentos informais, em virtude da menor onerosidade aos cofres públicos, é impossível dentro - de
uma perspectiva do direito da cidade agora reconhecido como direito social - não conferir a referidas
áreas o tratamento urbanísticos adequado quando possível. Outorgar tão somente um título ou
registro a esses moradores, sem garantir um nível adequado de moradia, infraestrutura básica como
água, esgoto, energia elétrica e até espaços livres para lazer e atividades sociais, é ferir o princípio
básico constante do primeiro artigo do texto constitucional como fundamento da República que é a
dignidade de pessoa humana.

O tratamento conferido ao meio ambiente dentro da regularização fundiária foi muito produtivo
porque não exclui ou dissocia os problemas urbanísticos dos ambientais, promovendo um tratamento
equitativo a respeito. Há tempo se exclui o homem do meio ambiente, o que de qualquer ponto de
vista é assaz estranho e complica a identificação dos problemas urbanísticos. É possível identificar e
reconhecer que o homem em si é notória fonte de poluição, no entanto, não podemos olvidar da sua
relação com meio em que vive.

O assentamento informal é expressão sinônima de degradação ambiental e quase sempre de
irreversibilidade de áreas ambientais protegidas que perderam praticamente suas finalidades
originárias. A regularização fundiária em espaços ambientais protegidos somente apresenta
aspectos positivos ao meio ambiente e isso pode causar certa estranheza num primeiro momento.
Certamente o ideal seria que as políticas públicas priorizassem a remoção de famílias dos referidos
espaços, mas situações existem em que a transferência de famílias, destruição de moradias,
remoção de entulhos, incorporação de cobertura florestal se torna praticamente impossíveis, quer do
ponto de vista físico, quer do econômico.

Ousamos dizer que a regularização fundiária de áreas protegidas ambientais ocupadas apresenta
apenas aspectos positivos porque, primeiramente, as áreas são irreversíveis do ponto de vista físico
ou econômico, segundo, porque a regularização fundiária nos moldes em que foi concebida
atualmente trará benefícios urbanísticos sensíveis, principalmente no aspecto de controle de
poluição como esgoto adequado e coleta de lixo, mesmo que não seletiva, de forma que o impacto
ambiental será, obviamente, não neutralizado, mas sensivelmente reduzido.

A ideia de cidades sustentáveis foi reafirmada no conceito também ao prever o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja: o homem realizando suas necessidades primárias de
vida como alimentação e moradia, num ambiente saudável e equilibrado, vivendo em harmonia com
a natureza. Mesmo que não possamos vislumbrar referida possibilidade como princípio, jurídico
torna-se ideal porque fixa um caminho a se percorrer.

O conceito nos traz que a regularização fundiária garante o pleno desenvolvimento das funções
sociais da propriedade urbana. A Constituição Federal de 1988 incorporou o conceito de função
social da propriedade na forma em que concebemos hodiernamente. O art. 5.º, XXIII, da CF/1988
(LGL\1988\3) no capítulo destinado aos direitos e às garantias fundamentais, declara que "a
propriedade atenderá a sua função social". O art. 170, III, da CF/1988 (LGL\1988\3) no capítulo
destinado à ordem econômica brasileira, indica a função social da propriedade com um princípio
fundamental da economia.

O art. 182 da CF/1988 (LGL\1988\3) traz inovação ao prever a função social da cidade e que o plano
diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. O Estatuto da
Cidade ( Lei 10.257, de 10.07.2001) começa a delimitar o conteúdo valorativo da função social da
cidade, afirmando que "(...) a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
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desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2.º desta Lei
(art. 39)".

Conferiu-se ao plano diretor - instrumento legislativo municipal - a obrigação de delimitação do
conteúdo externo do conteúdo da função social, com a obrigação de respeitar os princípios e
diretrizes do próprio Estatuto da Cidade, fixando ainda elementos importantes como garantia de
qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento econômico. Com efeito, à moradia são inerentes
elementos qualitativos que devem ser considerados a fim de respeitar a dignidade da pessoal
humana como expomos, com desenvolvimento econômico adequado e justiça social no âmbito
regional.

A regularização fundiária vem como mais um elemento desse conteúdo valorativo do direito à
moradia ou habitação no que diz respeito à função social da propriedade, de forma que se conferiu
aos moradores de imóveis passíveis de regularização - ou seja, imóveis cuja situação urbanística
tenha sido consolidada até a data da publicação da Lei 11.977/2009 (07.07.2009), direito subjetivo à
regularização. Trata-se de algo semelhante a um direito difuso ou coletivo, que pode ser exercido
individualmente ou através de entes representativos - judicial ou administrativamente - como o
Ministério Público, associações etc.).

Finalmente, importante que a finalidade da regularização é a titulação de seus ocupantes, e o que
podemos entender por titulação? Primeiramente devemos separar as questões possessórias, mas a
titulação envolve aspectos complexos, principalmente na constatação da natureza jurídica da área
ocupada (se pública ou particular), bem como nos mecanismos ou instrumentos necessários para
transferir o direito de propriedade aos moradores.

Quando a lei se refere à titulação, só podemos compreender que seja um título registrado no
Registro de Imóveis competente. O art. 1.227 do CC/2002 (LGL\2002\400) é taxativo ao afirmar que
os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com
o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247 do CC/2002
(LGL\2002\400)), salvo os casos expressos. O § 1.º do art. 1.245 do CC/2002 (LGL\2002\400) dispõe
que "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do
imóvel".

A Lei 11.977/2009 trouxe grandes inovações com relação ao conteúdo do direito da cidade porque
este sempre foi estudado ou circunscrito à segurança da posse do morador. Referida preocupação
era observada em vários segmentos, quer a posse precária, quer a lastreada em contratos como
locação e arrendamento. A principal preocupação era garantir a posse digna de moradores de
assentos informais, preferencialmente na mesma comunidade. A novel legislação manteve referida
preocupação, porém, ao introduzir a titulação no conceito de regularização fundiária e ao esmiuçar o
procedimento para a obtenção da mesma, colocou como meta a outorga de direito de propriedade e
simplificou muito o caminho para obtenção de tal direito.

O Registro de Imóveis, órgão destinado à garantia do direito de propriedade, recebeu importantes e
impactantes funções na regularização fundiária, tornando-se o presidente do procedimento
administrativo outrora de atribuição do Poder Judiciária através de jurisdição voluntária. Ainda
recebeu novos atos de registro como a legitimação de posse e demarcação, cuja análise será feita
oportunamente.

4.3 Princípios da regularização fundiária

O art. 48 da Lei 11.977/2009 estabeleceu também princípios jurídicos sólidos e claros a respeito da
regularização fundiária, que devem servir de meta em todas as fases da regularização fundiária.

O inc. I do art. 48 da Lei 11.977/2009 tratada da necessidade de ampliação do acesso à terra
urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na área ocupada,
assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade
urbanística, social e ambiental. O acesso ágil e sem um rigor formal excessivo é maneira mais
eficiente de evitar ocupações irregulares. Nenhum ser humano em plena consciência começaria um
parcelamento informal existindo em sua comunidade uma linha de acesso a moradias dignas.

É preciso, igualmente, afastar, principalmente das políticas públicas, a ideia de construção de
moradias que, independentemente de serem de baixo de custos, sejam de duvidosa habitabilidade,
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em terrenos mínimos e em acomodações quase insuportáveis. É preciso garantir habitações dignas
para a população, de preferência com sistemas de uso de recursos hídricos e elétricos, que
diminuam o impacto ambiental. O mesmo ocorre com as construções já existentes, pouco adianta
conferir título e registro para os moradores se sua habitação não possui, ao menos, as condições
necessárias de garantia da pessoa humana, moradias que não atendam esses requisitos, devem na
medida do possível ser detectadas e substituídas no procedimento de regularização fundiária.

O inc. II do art. 48 da Lei 11.977/2009 trata da necessidade de integração administrativa entre os
entes políticos: "Articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de
saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas
públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda".

A gestão democrática dos espaços urbanos foi lembrada no inc. III do art. 48 da Lei 11.977/2009,
garantindo-se a "(...) participação dos interessados em todas as etapas do processo de
regularização", o que muitas vezes não ocorre pela falta de comunicação entre a Administração
Pública, mas não basta ouvir a comunidade, sim analisar as propostas, reivindicações e anseios, de
forma fundamentada. Não se nega que a decisão será quase sempre política, respeitando-se
critérios que favoreçam o maior número possível de pessoas; para isso, importante conhecer os
problemas diretamente das comunidades afetadas.

É fundamento da regularização fundiária o estímulo à resolução extrajudicial de conflitos (IV) de sorte
que os procedimentos de regularização fundiária devem ser realizados fora da esfera jurisdicional
sempre que possível. Para isso, como relatamos acima, foi atribuída ao Registro de Imóveis à
presidência do procedimento administrativo de regularização fundiária. Sem falar ainda dos arts. 59 e
60 da Lei 11.977/2009 que introduziram no direito brasileiro a possibilidade de abertura de matrícula
e aquisição de propriedade em procedimento administrativo, o que parte da doutrina começou a
chamar de usucapião administrativa. 45

O Registro de Imóveis foi órgão eleito para concentrar o procedimento de regularização fundiária
pela sua vocação natural inerente aos imóveis que estão sob sua circunscrição, ou seja, os cartórios
são divididos territorialmente o que facilita o trabalho nas áreas afetadas. O fato da delegação dos
cartórios ser conferida a um profissional do direito - administrativa e economicamente independente -
também corrobora a escolha, já que opera um sistema de freio e contrapesos, controlando os atos
da Administração Pública de forma imparcial e jurídica.

O último princípio elencado se referente na necessidade de concessão do título preferencialmente
para a mulher (V) o que pode gerar certa estranheza num primeiro momento, mas é ferramenta das
mais úteis para o combate de discriminação que vem ocorrendo há muitos anos com as mulheres. É
sabido que na grande maioria das vezes o regime de bens adotado é o regular que é o da comunhão
parcial de bens, de sorte que uma vez adquirido o imóvel não haveria razão para que o título,
escritura ou registro fosse realizado em nome de qualquer dos cônjuges, já que, para eventual
alienação seria necessária a anuência do outro. Ocorre que é comum o estabelecimento de uniões
estáveis nas populações de baixa renda, colocando em risco a mulher que habita a casa juntamente
com os filhos e lavrar o título em nome da mulher ajudará a evitar problemas como esse.

4.4 Fundamentos

Os fundamentos constitucionais da regularização fundiária praticamente são os mesmos da política
urbana. O art. 1.º da CF/1988 (LGL\1988\3) elenca a cidadania (inc. II) e dignidade da pessoa
humana (inc. III) como fundamentos da República Federativa do Brasil. Os conceitos de cidadania e
em especial de dignidade da pessoal humana reforçam e consolidam o foco de instrumentos
jurídicos ao reconhecimento do direito à moradia e à regularização fundiária. Segundo José Joaquim
Gomes Canotilho, é possível extrair da dignidade da pessoa humana que "o ser humano passou a
despontar como o fundamento da República e limite maior ao exercício dos poderes inerentes à
representação política". 46

Os institutos de direito devem sempre se ater a referido princípio ou fundamento, e o direito à
moradia tem como principal objeto o respeito do morador e a finalidade de garantir sua dignidade.
Essa somente é alcançada com uma moradia adequada, garantia da propriedade ou ao menos a
segurança jurídica da posse.
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A compreensão da cidadania deve partir do pressuposto da existência de oportunidade e condições
mínimas para a efetiva participação das pessoas que vivem em desigualdade econômica e social. No
âmbito do direito à moradia, é fixar nas políticas públicas programas e projetos que possam modificar
suas vidas para uma situação de maior dignidade.

A cidadania e dignidade visam à proteção máxima dos direitos humanos, produzindo o mesmo
comando, uma vez que o exercício pleno deve ser entendido como a realização de todos os direitos
e de todas as liberdades fundamentais, assegurando também o bem-estar coletivo das pessoas,
condições de igualdade e justiça.

Outro princípio fundamental de grande importância para a compreensão da regularização fundiária é
o constante do art. 3.º, III, da CF/1988 (LGL\1988\3) que prevê como fundamento da República a
erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. A
regularização fundiária tem por objeto prioritariamente populações de baixa renda, as ocupações
irregulares ou clandestinas quase sempre ocorrem por moradores com referidas características,
motivo pelo qual, inclusive, se justiça relativa flexibilidade política e jurídica para a formalização da
propriedade.

A regularização fundiária é importante para o combate da pobreza, porque, além de levar um plano
de urbanização com a criação ou melhoria de equipamentos urbanos, dotando o local com
infraestrutura, confere ao morador segurança jurídica já que esse não pode ser destituído da posse
arbitrariamente.

A moradia também é tratada na Constituição Federal (LGL\1988\3) como direito social (art. 6.º)
conforme afirmamos anteriormente, fixando maior interesse e demandando mais atenção nas
políticas públicas urbanas. O artigo referido fixa também o direito à moradia como direito humano,
em consonância com os tratados e acordos internacionais, servindo como peça fundamental para a
justificativa da regularização fundiária, principalmente na simplificação das regras urbanísticas e
criação de regramento especial.

4.5 Legitimidade para propositura da regularização

Num primeiro momento, a regularização fundiária poderá ser promovida pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios (art. 50 da Lei 11.977/2009). Os entes políticos são os
principais atores da regularização fundiária, e é natural que assim seja já que, num primeiro
momento, possuem mais instrumentos e conhecimento para a execução do procedimento. Porém,
sabendo da realidade de muitos municípios brasileiros carentes de estrutura ou vontade política, a lei
também legitimou os beneficiários - individual ou coletivamente - da regularização. Inclui nesse
benefício as 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.

Quando a propositura da regularização fundiária no Registro de Imóveis não for realizada pelo poder
público municipal, será imprescindível a aprovação deste (art. 53 da Lei 11.977/2009), mas só o fato
da criação da possibilidade de particulares poderem promover a regularização já é medida das mais
relevantes porque compele o município a promover a regularização fundiária.

4.6 Espécies

A doutrina urbanística costuma classificar a regularização fundiária no sentido amplo em três
vertentes: regularização fundiária como regularização jurídica dos lotes, regularização fundiária como
urbanização do assentamento e regularização conjunta. A Lei 11.977/2009 trouxe nova classificação
que podem ser subtendida na anterior e que divide as regularizações em de interesse social e de
interesse específico.

Vicente de Abreu Amadei afirma que:

"(...) finalidade da regularização do loteamento é o saneamento (a correção) da situação ilegal
(anômala) e esse saneamento é (a) urbanístico (correção da situação física existente, isto é, quanto
às vias de circulação, infraestrutura etc., exigindo investimentos do Poder Público), (b) administrativo
(regularização da situação do parcelamento perante os órgãos públicos administrativos) e (c) civil
(regularização da situação registrária e do direito real de aquisição ou do domínio dos adquirentes)."
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a) Regularização fundiária como regularização jurídica dos lotes

Trata-se da regularização mais difundida no Brasil e na América Latina; adota uma perspectiva mais
singela da regularização, centralizando os esforços na titulação da propriedade ou posse dos
assentamentos informais. É a forma mais comum de regularização porque demanda menos esforços
financeiros na execução já que não engloba as questões de urbanização ou reurbanização do local
que além de ser medida geralmente onerosa, demanda planejamento e estudos adequados.

Betânia de Moraes Alfonsin esclarece que "é evidente a importância da intervenção jurídica. Já
comentamos anteriormente que insegurança no exercício do direito de morar reforça o déficit de
habitabilidade brasileiro, já que ninguém investe em uma casa que teme perder. Através da
regularização jurídica, o morador se tranquiliza, desaparecendo o fantasma do despejo". 48

Por fim, é preciso também considerar o aspecto econômico. Hernando de Soto, famoso economista
peruano, critica fortemente sistemas informais criado pela ausência de representatividade formal das
propriedades imobiliárias, dizendo ainda que a titulação de propriedade imobiliária fomenta a
economia local na medida em que permite a instituição financeiras a promoção de financiamento,
aumento à circulação de investimentos regionais. 49

Um problema geralmente encontrado na regularização jurídica direta é o fato da ocorrência de
injustiças na área, principalmente decorrentes da dimensão dos lotes, vias públicas adequadas,
galerias inadequadas ou problemas de saneamento básico em determinados lotes.

Engana-se quem aponta a regularização jurídica como sistema mais célere ou menos árduo para
resolver as questões relacionadas às questões aqui especificamente tratadas. Muitas vezes, a
situação jurídica existente é de tamanha complexidade que exige forte investigação da natureza
jurídica da área do assentamento se privada ou pública e muitas vezes incidindo sobre as duas
categorias, resultando em criações híbridas envolvendo outorga de títulos não somente de
propriedade, mas também de posse aos moradores.

b) Regularização fundiária como urbanização do assentamento

O foco principal na regularização fundiária como urbanização é na ordenação do espaço, através da
apresentação de um estudo de viabilidade urbanística. 50 A ideia dessa espécie de regularização é a
ordenação ou reordenação urbanística da área como um todo, procedendo-se a estudos técnicos da
região para o melhor aproveitamento da mesma, redivisão das quadras e lotes com tamanhos não
uniformes e habitações que não garantam o mínimo de habitabilidade que garantam a dignidade da
pessoa humana.

Obviamente, a urbanização do assentamento informal é tão importante quanto à regularização
jurídico ou outorga de títulos individuais, mas compreende questões que esbarram quase sempre em
problemas orçamentários. A promoção da urbanização pode configurar medida das mais custosas,
no entanto, é o planejamento o maior obstáculo já que demanda tempo e trabalho técnico adequado.
Muitas vezes, a regularização da área demanda estudos urbanísticos dos mais complexos,
principalmente para a adequação de sistemas viários mínimos que garantam a segurança da
locomoção dos moradores, serviços de infraestrutura e moradias com padrões mínimos de
dignidade.

c) Regularização conjunta

A regularização conjunta é - indubitavelmente - a ideal. Não podemos nos contentar com a promoção
isolada de regularização urbanística ou jurídica, embora reconheçamos o valor e importância de
cada uma. Parece-nos que essa foi a opção da Lei 11.977/2009, pois o art. 51 fixa que a
regularização fundiária deverá definir elementos como as áreas ou os lotes a serem regularizados e,
se houver necessidade, as edificações que serão realocadas; as vias de circulação existentes ou
projetadas e, se possível, as outras áreas destinadas a uso público; as medidas necessárias para a
promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as
compensações urbanísticas e ambientais; as condições para promover a segurança da população
em situações de risco e as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica.

Edésio Fernandes critica a regularização dissociada da urbanização. Para ele, "legalizar o ilegal
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requer a introdução de estratégias jurídicopolítico inovadoras que conciliem o reconhecimento do
direito de moradia que de forma alguma se reduz ao direito de propriedade individual com a
permanência das comunidades nas áreas onde têm vivido". 51

Sabiamente o legislador permitiu que a regularização jurídica dos lotes não impedisse a
regularização urbanística, e vice-versa. O parágrafo único do art. 55 da Lei 11.977/2009 (Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV) dispõe que 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". A medida é importante porque possibilita a regularização simultânea e não
engessa a Administração Municipal que poderá cuidar dos dois aspectos de acordo com as
dificuldades apresentadas.

4.7 Regularização fundiária de interesse social e de interesse específico

A Lei 11.977/2009 criou duas formas de regularização fundiária, a primeira denominada de interesse
social umbilicalmente vinculada à criação de Zeis para a possibilidade de criação de exceção
legislativa para a promoção da regularização de assentamentos informais consolidados.

Considera-se de interesse social a regularização de assentamentos irregulares ocupados,
predominantemente, por população de baixa renda, observadas as hipóteses constantes do art. 47,
VII, da Lei 11.977/2009: (a) em que tenham sido preenchidos os requisitos para usucapião ou
concessão de uso especial para fins de moradia, ou seja, ocupação pacífica por período superior a
cinco anos, áreas de até 250,00 m 2 , utilizadas unicamente para fins de moradia e beneficiando
famílias que na tenham propriedade urbana ou rural; (b) de imóveis situados em Zeis; ou (c) de áreas
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para
implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social.

Somente com a criação de zoneamento específico, é possível a normatização jurídica adequada
para o abrandamento da legislação ordinária; ou melhor, para a criação de um sistema jurídico
específico que permita certas situações ordinariamente impossíveis (lotes com dimensão inferior à
legal ou ainda a regularização de ocupações em áreas de preservação permanente). A regularização
fundiária de interesse social permite ao município: a promoção dos licenciamentos ambiental e
urbanístico, como afirmamos; a redução das áreas livres do parcelamento, bem como a supressão
da documentação exigível pela lei do parcelamento do solo.

Já a regularização fundiária de interesse específico será aquela que não preenche os requisitos
acima relatados. A aplicação é por exclusão e remete ao interesse particular, o próprio município ou
outro interessado ao cumprimento da legislação de parcelamento do solo, não permitindo um
tratamento jurídico diferenciado. Mas o inc. IV do art. 62 da Lei 11.977/2009 permite à autoridade
ambiental aceitar medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental, o que ajudará -
extraordinariamente - a resolução de empreendimentos localizados em áreas de preservação
ecológica.

Na regularização fundiária de fins específicos, o procedimento deve ser analisado e licenciado pelas
autoridades ambientais competentes e ordinárias; se o município não tiver convênios com o Estado,
não poderá licenciar a regularização. A colocação do parágrafo único do art. 53 da Lei 11.977/2009
no capítulo da regularização fundiária de fins sociais nos levam à referida conclusão.

Problema reiteradamente enfrentado pelos registradores imobiliários e órgãos públicos é a criação
de loteamentos ou condomínios nas margens de represas, rios e demais cursos d'água.
Particularmente, na comarca de Araçatuba, em razão do represamento do Rio Tietê para a
construção da Usina hidrelétrica de Três Irmãos, esse problema tem se tornado crônico porque
existem loteamentos irregulares implantados em área de preservação permanente, ou seja,
construídos no limite de cem metros da quota máxima de inundação da represa.

Mas o fato de haver regularização fundiária de interesse específico não impede que seja instituída
Zeis pelo município para melhor disciplinar problemas pontuais, nem tampouco o procedimento deixa
de ser presidido pelo Oficial de Registro de Imóveis. Em si, isso já pode ser considerado avanço
significativo para a celeridade e eficácia do procedimento.

4.8 A regularização fundiária constante da Lei 6.766/1979
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No Capítulo VIII da Lei 6.766, de 19.12.1979, encontramos o procedimento de regularização
fundiária até então único instrumento constante da legislação brasileira. A regularização constante da
Lei de Parcelamento do Solo era muito criticada porque tornava o procedimento muito formal e não
disciplinava, de forma adequada, o procedimento fazendo com que surgissem muitas dúvidas na
execução do mesmo.

A Lei do Parcelamento do Solo permite ao adquirente do lote cujo empreendimento possua alguma
irregularidade (registrado ou regularmente executado) suspender o pagamento das respectivas
prestações e notificar o loteador para suprir a falta (art. 38 da Lei 6.766/1979). Para não incorrer em
mora, o adquirente necessita promover no Registro de Imóveis o pagamento das prestações devidas
de acordo com o vencimento. O Oficial do Registro de Imóveis controla os pagamentos e deposita
judicialmente em nome de cada adquirente (§ 1.º do art. 38 da Lei 6.766/1979).

A lei prevê expressamente - no § 2.º do art. 38 - que a Prefeitura poderá promover a notificação do
loteador prevista no caput do artigo. O Ministério Público, por sua vocação natural, quer na defesa do
consumidor, quer na defesa da ordem urbanística, na prática é quem tem efetuado referida
notificação.

O procedimento propriamente dito começa no art. 40 que legitima a Prefeitura Municipal a promoção
da regularização do loteamento ou desmembramento irregular ou clandestino, mas timidamente
consignada o poder público municipal poderá promover a regularização, o que também gerou
inúmeros problemas práticos. A falta de comprometimento de algumas municipalidades com o
procedimento de regularização acabou gerando inúmeras ações questionando o dever ou não da
promoção da regularização dos parcelamentos irregulares.

Consta da Lei 6.766/1979 que a presidência do procedimento de regularização fundiária era somente
judicial (§ 4.º do art. 40 da Lei 6.766/1979), função essa quase sempre exercida pelos juízes
corregedores dos Registros de Imóveis (item 152 do Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo). Embora a função tenha sido exercida com grande
competência pelo Poder Judiciário, a morosidade acabou sendo uma crítica dos urbanistas, sendo
que a inclusão do Oficial de Registro de Imóveis da tarefa de controle da legalidade da regularização
sempre foi defendida entre os operadores do direito.

Inúmeros atos, antes tidos e classificados com de jurisdição voluntária até então exercidos por
juízes, agora são executados por registradores e notários; a Lei 10.931/2004 outorgou ao registrador
imobiliário a presidência dos procedimentos de retificação de registro; a Lei 11.441/2007 permitiu a
notários realizar inventários e separações consensuais. Interessante que o próprio Código de
Processo Civil (LGL\1973\5) prevê que a extinção do usufruto será realizada através de
procedimento de jurisdição voluntária (art. 1.112, VI, do CPC (LGL\1973\5)); no entanto, a mesma é
operada no Registro de Imóveis através de requerimento e apresentação de documentação
comprobatória (certidão de óbito, renúncia por escritura pública) nos termos do art. 246 da Lei
6.015/1973.

A regularização prevista esbarrava quase sempre no § 5.º do art. 40 da Lei 6.766/1979 que obrigava
o respeito aos arts. 3.º e 4.º desta mesma Lei, ressalvado o disposto no § 1.º desse último. Referido
parágrafo, introduzido pela Lei 9.785, de 29.01.1999, acabou por inviabilizar totalmente o
procedimento de regularização já que a maioria esmagadora dos parcelamentos irregulares não
cumpre os requisitos fortes e previstos, principalmente no que se referem à declividade acentuada,
áreas de proteção ambiental e ao espaço destinado às áreas livres e institucionais.

Questão interessante é analisar se a regularização constante do art. 40 da Lei 6.766/1979 foi
revogada pela dos arts. 46 e ss. da Lei 11.977/2009. Pensamos que, não totalmente, a regularização
constante do art. 40 da Lei 6.766/1979 possui ferramentas de que o novo diploma legal não tratou
como também a possibilidade de notificação do empreendedor que não cumpriu o cronograma de
obras e ou não registrou o loteamento. Referida possibilidade é de suma importância, e arriscamos
afirmar que é um dos poucos dispositivos que tinham uma aplicabilidade interessante, além de
efeitos práticos importantíssimos já que o depósito acabava gerando um fundo destinado ao
aparelhamento da própria infraestrutura do parcelamento irregular.

Já com relação ao procedimento de regularização propriamente dito, a nova legislação, ao tratar da
regularização fundiária de interesse social (art. 53 da Lei 11.977/2009) e de interesse específico (art.
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61 da Lei 11.977/2009), derrogou o procedimento da Lei 6.766/1979 porque regulou totalmente a
matéria (art. 2.º, § 1.º, da LICC (LGL\1942\3)).

4.9 Regularização beneficiada e não beneficiada

No Estado de São Paulo, a jurisprudência administrativa da Corregedoria-Geral da Justiça,
consolidada nas Normas de Serviço (Capítulo XX). Com elas, ficou fixado entendimento separando a
regularização de parcelamentos do solo através de alguns critérios e dividindo-a em duas espécies:
(a) a regularização beneficiada: promovida pela Prefeitura, pelo adquirente ou pelo parcelador,
quando o parcelamento for anterior à Lei 6.766/1979 e sem lotes a serem alienados; (b) a
regularização não beneficiada: promovida pelo parcelador, quando o parcelamento for posterior à Lei
6.766/1979; se anterior, ainda houver lotes a serem alienados.

Vicente de Abreu Amadei leciona que, na primeira espécie de regularização (beneficiada), "(...) os
documentos a serem apresentados na regularização beneficiada são os seguintes: (a) planta
aprovada pela Prefeitura; (b) quadro de áreas; (c) licença da Cetesb; (d) anuência da SH e da Sema,
se necessário, conforme cada caso; (e) declaração de que não há lotes a vender, relação dos
adquirentes e prova do lançamento tributário individualizado antes da Lei 6.766/1979, se não houver
planta aprovada antes dessa lei (estes documentos devem ser apresentados apenas quando tal
regularização for requerida pelo parcelador) - (item 152 do Capítulo XX do Prov. CG 58/89). Na
regularização sem benefícios, são aplicáveis os arts. 18 e 19 da Lei 6.766/1979, pois a regularização
de parcelamento não é via para desviar a aplicação dessas normas, beneficiando o parcelador que
não cumpre as obrigações legais". 52

Referida classificação, a nosso ver, já não pode ser aplicada como se pode observar. Primeiro é
preciso classificar a regularização com finalidade social e com fins específicos, nenhuma das duas
traz limite temporal para as ocupações, somente com relação à social há fixação de data; no entanto,
tão somente para as intervenções em áreas ambientais. Isso com relação à documentação constante
do art. 18 da Lei 6.766/1979, principalmente a certidões pessoais. O Direito à moradia se sobrepõe a
interesses particulares porque configura direito humano fundamental, e os requisitos da
regularização são os constantes da Lei 11.977/2009.

O entendimento acima também contraria os princípios do Estatuto da Cidade e da Lei 11.977/2009,
principalmente os que consagram o direito à moradia e o da simplificação dos procedimentos e
legislações da regularização fundiária. Também havia grande injustiça e dificuldade operacional para
regularização de empreendimento - mesmo anteriores à Lei 6.766/1979 - que não tivesse sido
totalmente transmitido. Não se nega que as certidões pessoais previstas no art. 18 são importantes
para garantir a segurança jurídica dos adquirentes dos lotes; no entanto, quando estamos diante de
parcelamento irregular ou clandestino de fins populares, referida segurança é relativizada
primeiramente porque muitas vezes a ocupação já está consolidada e a perda da propriedade
configurada em razão de desrespeito à função social da propriedade.

4.10 Demarcação urbanística

A Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida criou mais uma ferramenta importante de regularização
fundiária com finalidade social, trata-se da demarcação urbanística definida legalmente como "(...)
procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito da regularização fundiária de
interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área,
localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o
tempo das respectivas posses" (inc. III do art. 47 da Lei 11.977/2009).

Como bem leciona João Pedro Lamana Paiva, "a demarcação urbanística não tem o condão de
proporcionar a transferência de propriedade imobiliária como ato administrativo ( sui generis na
atualidade) apenas sinaliza a possibilidade de aquisição da propriedade imobiliária". 53 No entanto,
traz graves e fortes consequências jurídicas, principalmente em áreas particulares; a lei não fixou
claramente alguns pontos que nos parecem importantes, como veremos abaixo.

Como nas ações discriminatórias cujo objetivo é separar terras públicas das terras particulares, a
finalidade da legitimação de posse é criar o ambiente jurídico necessário para que ocorram as
concessões de títulos de legitimação de posse. Assim, trata-se de procedimento obrigatório para que
os títulos de legitimação sejam registrados no Registro de Imóveis. 54
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É um ato administrativo complexo que envolve levantamentos topográfico, registrário e urbanístico
da área onde se pretende promover a regularização fundiária de fins sociais, bem como a analise do
tipo e tempo de posse dos moradores da área. O auto de demarcação deverá conter "(...) I - planta e
memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área
total, confrontantes, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de
seus limites, bem como seu número de matrícula ou transcrição e a indicação do proprietário, se
houver; II - planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante no
Registro de Imóveis; e III - certidão da matrícula ou transcrição da área a ser regularizada, emitida
pelo Registro de Imóveis, ou, diante de sua inexistência, das circunscrições imobiliárias
anteriormente competentes (...) (§ 1.º do art. 56)".

O papel do Registro de Imóveis é essencial no procedimento e imprescindível sua participação
prévia ao auto de demarcação porque impossível a criação de uma planta de sobreposição sem o
trabalho de buscas e análises nos livros registrais. Principalmente no que se refere às sobreposições
registrais muito comuns em assentamentos informais.

Uma vez realizado o auto de demarcação urbanística pelo poder público municipal, será o mesmo
encaminhado - juntamente com toda a documentação que o instrui - ao Oficial do Registro de
Imóveis (art. 57 da Lei 11.977/2009) que, necessariamente, deverá prenotá-lo no Livro 1 - Protocolo
(art. 173, I, da LRP) e suspender o prazo da prenotação que normalmente é de 30 dias (art. 188 da
LRP). Referida providência servirá para garantir publicidade ampla do procedimento e permitir maior
controle administrativo.

O Oficial do Registro de Imóveis irá ser o presidente do procedimento de regularização fundiária e
deverá qualificar o auto de demarcação e documentação que o acompanha. Como afirmamos, a
qualificação registral é a exteriorização do princípio da legalidade: sua forma mais contundente, pois,
em linhas gerais, deve o Registrador observar na análise dos títulos o ordenamento jurídico em vigor.
Qualificar é atribuir uma qualidade que poderá ser negativa caso o procedimento não esteja instruído
com os documentos constantes da lei ou apresente ainda algum vício tal que demanda a
desqualificação para esclarecimento e apresentação de documentação que supra o defeito. Referida
função outrora era exercida por juízes e demanda que os registradores imobiliários se especializem
em questões não só registrais, mas também e principalmente urbanísticas.

Após a prenotação o Oficial deverá proceder às buscas necessárias nos livros do Registro de
Imóveis para localizar os proprietários e titulares de direito real, bem como os confrontantes do
imóvel. O § 1.º do art. 57 da Lei 11.977/2009 disciplina que o proprietário seria notificado
pessoalmente pelo Oficial do Registro de Imóveis; os confrontantes, por edital. No entanto, como é
cediço nas regularizações operacionalizadas nas últimas décadas, as ocupações não respeitam uma
regularidade e, muitas vezes é praticamente impossível saber com relativa segurança se um imóvel
confrontante não está também sendo invadido de sorte que a notificação pessoal também devesse
ser realizada para todos os confrontantes do imóvel, aliás, como já ocorre com a retificação de
registro prevista no art. 213 da Lei 6.015/1973, 55 lembrando ainda que a notificação pessoal dos
confrontantes será medida mais célere em virtude do prazo para impugnação ser de 15 dias. Não
sendo localizados o proprietário ou alguns dos confrontantes, a notificação será realizada por edital
no prazo máximo de 60 dias, uma vez pela imprensa oficial e uma vez em jornal de grande
circulação local (inc. II do § 3.º do art. 57 da Lei 11.977/2009).

Tanto a notificação promovida pelo Oficial de Registro de Imóveis como o edital no caso de não ser
localizado o proprietário ou confrontante deverá conter resumo do auto de demarcação urbanística,
com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e seu desenho simplificado;
determinação do prazo de 15 dias para a apresentação de impugnação à averbação da demarcação
e por último um requisito não constante da lei, mas que de suma importância para o respeito da
sistemática criado na lei, que é a advertência ao proprietário de que uma vez promovida à
demarcação urbanística e conferido o título de legitimação de posse ao possuidor, existirá a perda da
propriedade em favor do beneficiário caso atenda os requisitos do art. 60 da Lei 11.977/2009.

A providência é importante - repita-se - para evitar futuras nulidades decorrentes de falta de respeito
ao direito do contraditório e da ampla defesa previstos constitucionalmente, inclusive para os
procedimentos administrativos. A notificação ofertada não está ligada tão somente à averbação da
demarcação urbanística, ela dá ciência ao proprietário do início de um procedimento que irá
ocasionar a perda do direito de propriedade e que deve ter o tratamento adequado.
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Existindo impugnação quer dos confrontantes, quer do proprietário ou detentor de direito real, o
registrador imobiliária irá notificar o poder público para que se manifeste no prazo de 60 dias (§ 6.º
do art. 57 da Lei 11.977/2009) que poderá corrigir ou adaptar a demarcação urbanística. Não se
resignando a Administração Municipal com relação às insurgências do proprietário ou confrontante, o
Oficial tentará mediar um acordo para que a demarcação urbanística ocorra (§ 9.º do art. 57 da Lei
11.977/2009).

A tentativa de acordo prevista reafirmou a função do Registro de Imóveis na prevenção de conflitos
como juízo preventivo e interessante. Embora a lei não tenha previsto a remessa do procedimento
para as instâncias administrativas superiores, é possível a aplicação, por analogia, do procedimento
de retificação de registro, sendo o § 6.º do art. 213 da LRP, "(...) havendo impugnação e se as partes
não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz
competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o
direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias
ordinárias". A providência poderá tornar mais célere o procedimento de regularização, evitando-se
impugnações sem conteúdo jurídico mínimo adequado e que poderiam ocasionar sérios riscos ao
direito de moradia dos ocupantes ou possuidores. Assim, apresentada a impugnação o Oficial de
Registro de Imóveis tentará, pessoalmente, obter a conciliação. Não conseguindo, remeterá o
procedimento ao Corregedor Permanente do Registro para análise da impugnação que poderá
confirmá-la ou rejeitá-la, devolvendo os autos e presidência do procedimento de regularização ao
Registro de Imóveis. Sendo fundamentada a impugnação, o Juiz Corregedor irá remeter as partes às
vias ordinárias para discussão possessória ou da propriedade.

Importante medida prevista na lei é a cindibilidade da área impugnada com relação do procedimento
de regularização fundiária como um todo (§ 10 do art. 57 da Lei 11.977/2009). Não havendo acordo,
a demarcação urbanística será encerrada em relação à área impugnada, ou seja, se existir
discussão jurídica somente com relação a uma área da regularização como um todos.

Decorrido o prazo sem impugnação, a demarcação urbanística deverá ser averbada na matrícula da
área a ser regularizada. Não havendo matrícula da qual a área seja objeto, esta deverá ser aberta
com base na planta e no memorial apresentados (§§ 4.º e 5.º do art. 57 da Lei 11.977/2009). O ato
registrário é a averbação que afetará o imóvel público ou particular como destinatário de
assentamento fundiária de população de baixa renda. Se existir coincidência entre a matrícula do
Registro de Imóveis e o memorial descritivo apresentado no projeto, a averbação será direta; no
entanto, a experiência nos traz que referida simetria é de difícil ocorrência. Dessa forma, fatalmente,
o Registro de Imóveis terá de abrir nova matrícula e praticamente inaugurar nova individualidade
imobiliária, devendo ser consignada - na matrícula originária ou primitiva - a existência da
demarcação.

A matrícula será aberta em nome do poder público municipal se pública e quando a área for de
particulares estes deverão constar da coluna de proprietários no fólio real, mesmo porque a
demarcação urbanística apenas inaugura um procedimento de perda do direito de propriedade que
se efetivará com a legitimação de posse que analisaremos abaixo. Posteriormente, proceder-se-á a
averbação do procedimento de regularização fundiária e declaração urbanística. A consignação da
respectiva legislação que instituiu a área como Zeis é importante também no aspecto da publicidade
que deve ser ampla e irrestrita.

4.11 Legitimação de posse urbana e Consolidação da propriedade (Usucapião Administrativa)

O Estatuto da Terra ( Lei 4.504, de 30.11.1964), no art. 99, prevê no âmbito do direito administrativo,
a legitimação de posse que, segundo o referido artigo, opera a transferência do domínio ao posseiro
de terras devolutas federais mediante processo administrativo.

Atualmente, a legitimação de posse de imóveis rurais está disciplinada pela Lei 6.383/1976 que
escalonou e graduou o processo de outorga da legitimação. Primeiramente, há a concessão de uma
licença de ocupação, que só será obtida se atendidos pelo possuidor os seguintes requisitos prévios:
(a) serem as terras devolutas; (b) área de até 100 hectares; (c) comprovação de morada permanente
e cultura efetiva, pelo lapso temporal não inferior a 1 ano; (d) não ser - o pretendente - proprietário de
imóvel rural; (e) exploração de atividade agrária com seu trabalho e o de sua família direta e
pessoalmente. A legitimação de posse ocorrerá após o processo discriminatório também previsto na
Lei 6.383/1976 e que permite a abertura de matrícula inaugural de imóveis da União, sendo o
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procedimento administrativo ou judicial.

Uma vez findo o prazo da licença de ocupação, o ocupante adquire a preferência para a aquisição do
imóvel, pelo valor histórico, desde que comprove morada permanente, cultura efetiva e capacidade
para desenvolver a área ocupada (art. 29, § 1.º, da Lei 6.368/1976). O direito aos ocupantes de
terras federais foi estabelecido através do art. 98 da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), que assim
disciplina: "Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 10 (dez) anos
ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu
trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por
seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e
econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o
domínio, mediante sentença declaratória devidamente transcrita".

Assim, a regra deve ser, portanto, ter como registrável o título de domínio outorgado pelo Poder
Público, oriundo de ato administrativo como esse, que tem caráter declaratório, e é praticado a partir
do reconhecimento, e consequente legitimação de posse, apurada em regular procedimento
administrativo, tudo consoante expressa previsão legal.

Com a Lei 11.977/2009 (PMCMV) tivemos a criação da legitimação de posse para áreas urbanas, no
entanto, com outras características. A lei conceitua a legitimação de posse como um "ato do poder
público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação
urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse" (art. 47, IV, da Lei
11.977/2009).

Trata-se, indubitavelmente, da formalização representativa de um reconhecimento por parte do poder
público da posse de uma propriedade imobiliária urbana, contendo requisitos da natureza jurídica da
posse, sua extensão e beneficiários. Não podemos dizer que é um contrato bilateral, mas tem forte
conteúdo real (art. 59 da Lei 11.977/2009), não se restringindo, assim, somente aos aspectos
possessórios. Voltaremos à natureza jurídica da legitimação de posse quando da análise da
consolidação da propriedade ou usucapião administrativa porque se trata de momento adequado
para analisarmos o instituto como um todo, tendo em vista sua finalidade última que é a aquisição
total e irrestrita do direito da propriedade imobiliária.

Embora não conste expressamente da nova legislação, a legitimação aplica-se tão somente para
áreas particulares, isso porque a Constituição Federal (LGL\1988\3) optou expressamente em não se
admitir usucapião de imóveis públicos (art. 183, § 3.º, da CF/1988 (LGL\1988\3)), criando o instituto
da concessão especial de uso para fins de moradia. Esqueceu o legislador, no entanto, que o
instituto da legitimação de posse já tradicional no direito agrário brasileiro tem por objeto a efetiva
transferência da propriedade. O termo utilizado no art. 60 da Lei 11.977/2009 é inequívoco no
sentido da aquisição ocorrer por usucapião, afastando do instituto, assim, imóveis públicos. Para as
públicas previamente demarcadas o instrumento adequado de titulação dos moradores é a
concessão de direito real de uso. 56

Sobre a natureza jurídica da legitimação, importante lembrar o magistério de Hely Lopes Meirelles:
"Além dos atos administrativos normativos (a) e ordinário (b), isto é, daqueles que encerram um
mandamento geral ou um provimento especial da Administração, outros são praticados contendo
uma declaração de vontade do Poder Público coincidente com a pretensão do particular, visando à
concretização de negócios jurídicos, ou à atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado".

E acrescenta: "A falta de uma denominação específica em nossa língua, para manifestações
unilaterais da Administração, e das quais se originam negócios jurídicos públicos, permitimo-nos
denominá-los atos administrativos negociais, numa tradução livre do castelhano - acto administrativo,
negócio jurídico - mas literal do italiano - atti amministrativi negoziali - e do alemão
rechtsgeschaeftliche Verwaltungsakte".

E finalmente conclui: "Estes atos, embora unilaterais, encerram um conteúdo tipicamente negocial,
de interesse recíproco da Administração e do administrado, mas não adentram a esfera contratual.
São e continuam sendo atos administrativos (e não contratos administrativos), mas de uma
característica diferenciada dos demais, porque geram direitos e obrigações para as partes e as
sujeitam aos pressupostos conceituais do ato, a que o particular se sujeita incondicionalmente". 57
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Importante que a Administração Pública quando da elaboração do contrato de legitimação de posse
tenha a preocupação e atenção necessárias para qualificar os moradores de forma adequada
juridicamente, para que erros primários não sejam cometidos e prejudiquem o direito em criação ou
formalização dos moradores das áreas. Uma preocupação inicial foi a de outorga do título
preferencialmente à mulher; ressaltado como princípio, mas é preciso cuidado na qualificação
pessoal dos moradores na investigação principalmente do estado civil, existência de união estável ou
sucessão no decorrer da posse.

Eventual falha poderá extirpar direitos de moradores criando problemas de difícil solução no futuro,
prejudicando, inclusive a segurança jurídica de futuros adquirentes, recomendando-se que o trabalho
seja supervisionado por profissional do direito. O contrato também deverá ter a correta descrição do
imóvel adquirido de acordo com a planta e memorial descritivo constante do projeto de regularização,
dispensada a descrição pormenorizada se presentes requisitos mínimos de identificação como lote,
quadra, localização ou bairro ( Lei 7.433, de 18.12.1985). Na qualificação dos proprietários
importante a consignação do nome, número da cédula de identidade ou filiação e necessariamente o
Cadasro de Pessoa Física, além do estado civil completo (regime de bens e cônjuge), profissão e
domicílio. 58

Seguindo a tradição do direito brasileiro o instrumento que configurará o título de legitimação de
posse poderá ser formalizado por instrumento particular ( Lei 8.004/1990 e Lei 4.380/1964), mesmo
porque certamente o valor da propriedade imobiliária - em razão da regularização ser de interesse
social - será abaixo dos 30 salários mínimos constante do art. 108 do CC/2002 (LGL\2002\400), valor
máximo permitido para a dispensa de escrituras públicas.

Ressalta-se também que a alteração introduzida no art. 221 da Lei 6.015/1973 admite como título os
"contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados e Municípios no âmbito de
programas de regularização fundiária e programas habitacionais de interesse social, dispensado o
reconhecimento de firma" (inc. V).

Em princípio, o contrato é gratuito porque visa o reconhecimento de uma situação de fato
consolidada ou irreversível, no entanto, a Lei federal não trata expressamente do assunto, de sorte
que deve ser desenvolvido de acordo com autonomia municipal na respectiva legislação de
regularização fundiária.

Questão que será debatida é se uma vez registrado o título de domínio que num primeiro momento
como vimos é unilateral, declaratório e administrativo, o morador beneficiário teria o direito real
respectivo da habitação e terreno e o conteúdo do art. 59 da Lei 11.977/2009 (PMCMV) é claro no
sentido de que "a legitimação de posse devidamente registrada constitui direito em favor do detentor
da posse direta para fins de moradia". Ao falar da lei em direito com certeza se refere ao direito real,
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, escrevendo sobre a legitimação de terras públicas rurais, leciona que
"embora se fale em legitimação de posse, o instituto nasceu e se desenvolveu como forma de
transferência de domínio. Por esse instituto, transforma-se uma situação de fato - a posse - em
situação de direito - o domínio". 59

O art. 60 da Lei 11.977/2009 traz uma inovação em nosso direito que será objeto de grande debate
na doutrina e talvez na jurisprudência. Depois de cinco anos do registro da legitimação de posse,
poderá requerer ao oficial de Registro de Imóveis a conversão desse título em registro de
propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da CF/1988
(LGL\1988\3).

A legitimação de posse possui para nós natureza de direito real; no entanto, condicional ao
preenchimento dos requisitos constante do art. 60 da Lei 11.977/2009. A legitimação de posse não
se restringe tão somente a aspectos possessórios ela possui um plus identificado claramente na
necessidade de seu registro no Registro de Imóveis que é o guardião do direito de propriedade e não
de situações possessórias.

Uma vez formalizado a título do morador, a posse passa a ser qualificada e ter conteúdo real pela
legislação em comento. A inspiração para a legitimação de posse provavelmente se origina do direito
registral espanhol com o instituto da inmatriculación onde se permite o ingresso no Registro de
Imóveis - preenchidos os requisitos dos arts. 205 e 206 da Lei Hipotecária e 298 do respectivo
regulamento - de imóveis que não possuam matrícula própria. Com isso, inaugurando-se a cadeia
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registral; no entanto, reduz os efeitos jurídicos dos registros pelo período de dois anos, onde estará
afastada a fé-pública registral.

Assim, inmatriculación é um instrumento de grande valia e eficácia do sistema registrário espanhol,
por ele é introduzido no Registro de Imóveis a primeira matrícula de imóvel. Sucintamente, o atual
proprietário apresenta diretamente ao Registrador seu título (não registrado), o cadastro fiscal
realizado na Prefeitura do Município respectivo, edital publicado pela Administração entre outros
documentos, e após regular qualificação é outorgado um número de matrícula.

Na consolidação da propriedade prevista no art. 60 que ocorrerá em matrícula inaugural em razão da
área demarcada, ocorre efeito muito semelhante à inmatriculación espanhola; ao invés de reduzir os
efeitos do registro, a lei expressamente consigna que a aquisição se dá através de usucapião após
cinco anos. A legitimação de posse configura direito que, depois de registrado, é oponível a terceiros;
direito esse com cláusula resolutiva e não suspensiva como sugere parte da doutrina, o direito existe
já quando do registro do título emitido pela Administração Municipal, cujos efeitos plenos
(propriedade absoluta) estão condicionados à apresentação da documentação que comprove a
inexistência de ações objetivando a propriedade.

A prova de que a consolidação da propriedade prevista no art. 60 da Lei 11.977/2009 (PMCMV) se
inspirou na inmatriculación do direito hipotecário espanhol é obtida analisando-se a redação do PL
3.057/2000 60 que possuía sistemática distinta da figura da usucapião. O art. 97 era claro ao conferir
direito real à legitimação de posse: "A legitimação de posse expedida pelo órgão da administração
pública responsável pela regularização fundiária de interesse social, desde que registrada, constitui
direito em favor do detentor da posse direta para fins de moradia, podendo ser dada em garantia real
e ser objeto de transferência inter vivos ou causa mortis". O art. 98 somente afirmava que a
legitimação de posse servirá como prova prévia para a propositura da usucapião. O parágrafo único
afirmava que "decorridos 5 (cinco) anos do registro do título de legitimação de posse, formaliza-se a
conversão do direito real de posse em propriedade, por simples requerimento do proprietário,
apresentado ao Oficial do Registro de Imóveis e instruído com certidões do Distribuidor Cível
Estadual e Federal, na qual não constem ações em andamento que versem sobre a posse ou a
propriedade do bem.

A ideia originária era criar uma nova figura jurídica de aquisição da propriedade imobiliária, mas
optou-se na Lei 11.977/2009 pela usucapião que ousamos denominar atípica e administrativa,
primeiro porque não pode fazer coisa julgada por ser ato administrativo e o nosso direito não admitir
o contencioso administrativo, segundo que, ao contrário da usucapião tradicional, o título
(legitimação de posse) somente pode ser registrado depois de promovida a demarcação urbanística.
Assim, nos parece que a aquisição da propriedade prevista tem forte conteúdo de aquisição
derivada, e o procedimento nela constante serve para configurar e exteriorizar a perda do direito de
propriedade em razão do não cumprimento de sua função social da propriedade.

Não é nenhum absurdo jurídico aceitar a perda de propriedade em um procedimento administrativo,
que pode preencher requisitos mais que necessários para a garantia da segurança jurídica. Quando
da promulgação da Lei 9.514, de 20.11.1997, o meio jurídico debateu muito o fato de se processar
no Registro de Imóveis a perda da propriedade resolúvel; no entanto, passados mais de dez anos, a
jurisprudência e doutrina confirmaram a utilidade, sendo hoje o instrumento de garantia imobiliária
mais utilizado no mercado.

O fato é que o legislador preferiu nomear de usucapião o procedimento de consolidação da
propriedade que - por conseguinte - acarreta a perda do direito do proprietário que não atende a
função social. A usucapião administrativa é novidade em nosso direito, mas já existe em outros
países. No Peru, a Lei 28.391 e seu Decreto supremo 17/2007 criaram no sistema legal a
possibilidade de reconhecimento administrativo da prescrição aquisitiva por um órgão chamado
Cofobri que é um organismo de formalização de propriedade imobiliária informal, referido órgão
substitui as declarações judiciais de usucapião e tem como objetivo institucional a formalização das
propriedades imobiliária de assentamentos informais de populações de baixa renda.

Segundo Martín Luque Rázuri, professor da Universidade Católica de Lima: "La formalización de la
propiedad en zonas marginales en general y la usucapión administrativa en el Perú nació demasiado
imbuida de un sustento ideológico, sin embargo en la práctica obtuvo resultados positivos, la difusión
del derecho de propiedad así como su protección fueron las consecuencias indiscutiblemente
beneficiosas para amplios sectores de la población peruana que históricamente habían sido
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ignorados por sucesivos gobiernos peruanos". 61

Portugal recentemente com a Lei 6/2006 de 27.02.2006, que trata do Código do Registro Predial
Português, admitiu procedimento que se aproximam muito da usucapião, denominando-os de
suprimento, retificação e a reconstituição do registro de um bem imóvel (princípio da continuidade).

A prescrição aquisitiva ou usucapião como é cediço é uma instituição jurídica que possui
antecedentes remotos e se originou no Direito Romano, na Lei das XII Tábuas, segundo Gayo: "(...)
O usucapião das coisas móveis ocorre em um ano, dos imóveis e casas por dois anos, assim dispõe
a Lei das XII Tábuas. Isto parece haver sido admitido para que o domínio das coisas não
permanecesse demasiado tempo na incerteza. Como bastaria ao dono para recuperar sua coisa, um
ou dois anos, este tempo foi cedido ao possuir para usucapir". 62

O fundamento para a usucapião continua o mesmo, ou seja, a necessidade de estabilização das
relações jurídicas envolvendo imóveis. A função social da propriedade, no entanto, e - em especial -
das cidades, atribuiu nova roupagem ao instituto que passou a ser utilizado como importante
instrumento de regularização fundiária.

A usucapião especial urbana prevista no art. 183 da CF/1988 (LGL\1988\3) prevê que "aquele que
possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural", em momento algum
condiciona a declaração da usucapião ao procedimento judicial que tradicionalmente confere ao juiz
a presidência do procedimento ( Código Civil (LGL\2002\400) e Código de Processo Civil
(LGL\1973\5)), não se vislumbrando aparente inconstitucionalidade no reconhecimento administrativo
com a responsabilidade de verificação do procedimento pelo Oficial de Registro de Imóveis como
previu a lei.

Como afirmarmos, existe uma tendência do Registro de Imóveis receber cada vez mais atos típicos
de jurisdição voluntária, no entanto, a usucapião é procedimento especial de jurisdição contenciosa
(Livro IV, Capítulo VII) e é a primeira vez que o Registro de Imóveis recebe ato antes típico do Poder
Judiciário. Não se nega que o procedimento de usucapião tem muito de jurisdição voluntária,
principalmente quando não há conflito, mas nem por isso tira a natureza jurisdicional do mesmo,
muito menos a coisa julgada, fenômeno impossível no direito brasileiro em atos administrativos ,
mormente pela roupagem constitucional constante do art. 5.º, XXXVI, da CF/1988 (LGL\1988\3)
agravado ainda por ser direito e garantia fundamental, não passível de modificação por ser cláusula
pétrea (art. 60, § 4.º, IV, da CF/1988 (LGL\1988\3)).

Estamos, assim, no direito brasileiro, diante de usucapião totalmente atípica, de natureza
administrativa ou de jurisdição voluntária que não faz coisa julgada. Talvez por esse motivo o
legislador exija praticamente o dobro do prazo prescrição ordinário para a usucapião constitucional
urbano (art. 9.º da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade) já que para a autoridade administrativa
municipal promover a demarcação urbanística, como vimos, é necessário estarem preenchidos os
requisitos da usucapião urbana em especial o prazo de cinco anos de posse-moradia e para a
consolidação da posse em propriedade mais cinco anos da data do registro do título de legitimação
de posse.

Venício Antonio de Paula Salles leciona que:

"(...) não se divisa inconstitucionalidade no texto Lei 11.977/2009, pois esta não estabelece qualquer
forma coercitiva de transferência patrimonial, na medida em que preserva o percurso judicial sempre
que houver disputa entre possuidores e proprietários. A usucapião administrativa representa uma
forma para o reconhecimento do perecimento do direito de propriedade pela inércia ou descaso de
seu titular, por exigir que o proprietário seja notificado, pessoal ou fictamente, quando da averbação
do auto de demarcação, podendo promover impugnação. Ademais, dispõe de cinco anos, contados
do registro da legitimação de posse, para reclamar ou reivindicar sua propriedade". 63

Assim, podemos admitir e concluir a coexistência de três espécies de usucapião urbanos no direito
brasileiro: o primeiro é o constante do art. 183 da CF/1988 (LGL\1988\3) e regulamentado pelo
Estatuto da Cidade no art. 9.º que prevê a existência de posse qualificada pelo direito de moradia; o
segundo é o prevista no art. 1.240 do CC/2002 (LGL\2002\400) que possui praticamente os mesmo
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requisitos do usucapião urbano constitucional com a diferença que a posse possa ter sido exercida
em áreas não edificadas; 64 e finalmente a usucapião administrativa prevista na Lei 11.977/2009.

A conversão da posse qualificada para a propriedade plena é obtida com a apresentação do
adquirente ao Registro de Imóveis dos seguintes documentos: I - certidões do cartório distribuidor
demonstrando a inexistência de ações em andamento que versem sobre a posse ou a propriedade
do imóvel; II - declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural; III - declaração de que o
imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua família; e IV - declaração de que não teve reconhecido
anteriormente o direito à usucapião de imóveis em áreas urbanas.

Somente as certidões dos distribuidores apresentam maior dificuldade; no entanto, referida
providência poderia ser dispensada porque, se no prazo de cinco anos forem propostas ações reais
e possessórias, o ideal seria que referidas ações fossem publicizadas na matrícula do imóvel no
Registro de Imóveis. Aliás, como permite o art. 167, I, 21, da Lei 6.015/1973 - evitando, ao morador,
diligências onerosas.

A ideia do Registro de Imóveis praticar atos antes exclusivos do Poder Judiciário decorre do
desenvolvimento da tutela preventiva de conflitos no direito, existindo na doutrina processual civil
forte preocupação de ações ou prevenções que tenham a possibilidade de inibir a ocorrência de um
dano ou ainda a geração de conflitos. Arnaud e Fariñas Dulce identificaram, no aspecto sociológico,
esse sistema preventivo de resolução de conflitos:

"Do ponto de vista sociológico, enfim, deve-se ressaltar como surgiram, nas últimas décadas,
instâncias ou sujeitos extrajurídicos que intervém na resolução da interação conflituosa. Trata-se do
que se chamam as formas 'alternativas' de resolução de conflitos, isto é, sujeitos e órgãos que
funcionam paralelamente aos órgãos e aos sujeitos que o direito formalmente designou para a
resolução jurídica dos conflitos. Não se trata, unicamente, de instâncias 'materiais', em oposição às
instâncias, tradicionalmente formais, do direito. Este também pode acolher ou deixar formas de
justiça 'materiais', mas instâncias 'alternativas' (extrajudiciais e extrajurídicas) às que são
expressamente designadas pelo sistema jurídico, e que podem aparentar ter as mesmas
características 'formais' que as instâncias estritamente jurídicas." 65

É cediço que o princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional (art. 5.º, XXXV, CF/1988
(LGL\1988\3)) jamais impedirá que o Poder Judiciário se manifeste com relação a qualquer espécie
de conflito, inclusive inerentes ao direito de propriedade. É notório, igualmente, que é forte a
tendência do direito moderno na busca de mecanismos que, num primeiro momento, impeçam a
ocorrência do conflito. Num momento posterior que o do conflito, quando inevitável, sejam
outorgadas ferramentas, também jurídicas, para que seja resolvido fora do âmbito da atividade
jurisdicional propriamente dita.

Impossível não comentarmos, ainda, que brevemente sobre a discussão gerada pela criação dos
tribunais arbitrais no Brasil. A Lei 9.307, de 23.09.1996, que permitiu a arbitragem para pessoas
civilmente capazes e somente com relação a direitos disponíveis, foi muito debatida, principalmente
no que se refere à constitucionalidade. O STF no AgRe na SE 5.206-7 (Reino da Espanha), em
08.05.1997, confirmou a constitucionalidade da lei de arbitragem, ressaltando a tutela preventiva do
instituto, mas confirmando o fato de tratar-se de direitos disponíveis; por isso, renunciáveis.

Bedaque afirma que é preciso mudar o paradigma no direito processual brasileiro, por entender que
não há espaço para que prevaleça a tutela após o dano. Diz que, para tal, é preciso estudar
mecanismos de oferta de tutela antes de ele ocorrer, uma vez que:

"Mais eficaz é a tutela preventiva, que visa a impedir a ocorrência de um dano antes que a ameaça
de lesão a um direito se consume". 66

Justifica-se a preocupação, embora o Poder Judiciário desempenhe, no exercício da jurisdição, papel
relevante e fundamental para o conflito de litígios, é notório que a estabilidade preventiva de relações
jurídicas é de suma importância para o exercício concentrado da própria jurisdição, na medida em
que filtra os casos críticos passíveis de litígio previamente. Com isso, deixa ao Poder Judiciário maior
parcela de tempo, recursos econômicos e humanos nas questões mais sérias no ponto de vista
conflituoso.

É possível que tal postura do direito tenha se inspirado na medicina preventiva. Após milênios
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estudando como curar doenças, nas últimas décadas, é notório e intenso o estudo na medicina para
o estabelecimento de medidas preventivas e bons hábitos para que homem não fique doente e tenha
que se submeter a tratamentos à base de drogas ou processos cirúrgicos. Os resultados foram
surpreendentes, já que a qualidade de vida aumentou de forma significativa. Mas a razão também foi
de ordem pública, inclusive econômica: a prevenção de doenças é muito menos custosa ao Estado
do que o tratamento ordinário das mesmas, permitindo à medicina a concentração de esforços
científicos mais concentrados. 67

4.12 Licenciamento ambiental e urbanístico municipal

Para compreensão do licenciamento ambiental em parcelamentos do solo é preciso, em princípio,
discorrer brevemente sobre as competências ambientais constitucionais. Na repartição de
competência na área ambiental, a Constituição Federal (LGL\1988\3) adotou os mesmos princípios
para a competência em geral entre as entidades federativas, de forma que União, Estados, Distrito
Federal e Municípios têm competência para a proteção ambiental e o combate à poluição em
quaisquer de suas formas (art. 23), tratando-se, assim, de competência administrativa.

Com relação à competência legislativa, o art. 24 da CF/1988 (LGL\1988\3) declara competir à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição
(inc. VI); sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (inc. VII);
assim como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico (inc. VIII).

À União cabe estabelecer normas gerais e de política geral do meio ambiente, o que ocorreu com a
publicação da Lei 6.938/1981. Os Estados não têm competência exclusiva em matéria de meio
ambiente; possuem competência comum com a União, sendo que, para atender às peculiaridades
próprias, poderão exercer a competência legislativa plena, desde que não exista lei federal sobre
normas gerais (art. 24, § 3.º, CF/1988 (LGL\1988\3)). Nesse caso, não podem exorbitar da
peculiaridade ou do interesse próprio do Estado e terá que se ajustar ao disposto em norma federal
ambiental superveniente.

A referida Lei 6.938/1981 que definiu a política nacional de meio ambiente conceituou a poluição
como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: (a)
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (b) criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; (c) afetem desfavoravelmente a biota; (d) afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e (e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos (inc. III do art. 3.º da Lei 6.938/1981).

Coube aos Estados-Membros a relação das fontes de poluição, que no caso do Estado de São Paulo
foi a Lei 997, de 31.05.1976, que tratou da prevenção e o controle da poluição. Regulamentada pelo
Dec. 8.468, de 08.09.1976, no art. 57, X, declara como fonte de poluição "todo e qualquer loteamento
ou desmembramento de imóveis, condomínios horizontais ou verticais e conjuntos habitacionais,
independentemente do fim a que se destinam".

Curioso que a sistemática criada pela Lei do Parcelamento do Solo ( Lei 6.766/1979) não prevê o
licenciamento ambiental estadual para todas as espécies de parcelamento do solo, a art. 13 elenca
condições especiais para que o projeto fosse submetido ao órgão ambiental estadual, porém o inc. I
do referido dispositivo, bem com o art. 14, dispõe que legislação estadual ou decreto poderá definir
as áreas de interesse. Assim, é possível concluir que a legislação federal ( Lei 6.766/1979 e Lei
6.938/1981) não condicionou as aprovações de todos os projetos de parcelamento do solo ao prévio
licenciamento ambiental estadual, deixando aos Estados a regulação e definição de fontes de
poluição. A Lei 6.766/1979 não permite o parcelamento do solo, segundo o art. 3.º, em diversas
situações, destacando-se em especial em terrenos com declividade igual ou superior a trinta por
cento e em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições
sanitárias suportáveis.

Consideram-se de preservação permanente, segundo o Código Florestal, aquelas áreas protegidas
nos termos dos arts. 2.º e 3.º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
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(art. 1.º, § 2.º, com redação determinada pela MedProv 2.166-67, de 24.08.2001). São florestas e
demais formas de vegetação que não podem ser removidas, tendo em vista a sua localização e
estão definidas no art. 2.º do Código Florestal.

É notório que a grande maioria dos parcelamentos irregulares está localizada em áreas de proteção
ecológica, principalmente em áreas de preservação permanente (morros, margens de cursos
d'água), áreas verdes de outros loteamentos regulares e áreas de proteção a mananciais. A
legislação federal não permitia até então, como veremos, qualquer tipo de regularização de
parcelamento de solo em áreas como essa, mesmo consolidadas e irreversibilidade das mesmas ao
estado originário. Isso gerava situação de grande embate já que, de um lado, não se regularizava por
estar em área de proteção ambiental e por outro existia uma total impossibilidade de reversão ou
remoção de referidas áreas.

O parágrafo único do art. 53 da Lei 11.977/2009 trouxe regra inovadora no direito brasileiro. Permite
a aprovação municipal da regularização fundiária de interesse social que corresponde ao respectivo
licenciamento urbanístico e ambiental, desde que o Município tenha conselho de meio ambiente e
órgão ambiental capacitado. O § 1.º do art. 54 da Lei 11.977/2009 foi além, afirma que o Município:

"(...) poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de interesse social em Áreas de
Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana
consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das
condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior."

A grande discussão agora com certeza será o que viria a ser conselho de meio ambiente e órgão
ambiental capacitado. O novo papel atribuído aos municípios é de suma importância e grande
responsabilidade de forma que é preciso que a estrutura do conselho de meio ambiente seja criada
através de instrumento legislativo específico e com participação popular para garantir melhor
transparência. O ideal seria que o município tivesse uma secretaria de meio ambiente, mesmo
vinculada à outra secretaria, com dotação orçamentária própria e que permita a criação do órgão
ambiental capacidade que deverá ser composto por integrantes de carreira e com critério
exclusivamente técnico. É preciso que o condicionante legal não seja burlado através de simples
formalização legal, de forma que o órgão efetivamente exista, o papel do Ministério Público será
fundamental nesse para a fiscalização nesse sentido.

Caso o município não consiga se estrutura com o um conselho de meio ambiente e órgão ambiental
capacidade o licenciamento ambiental ficará a cargo da autoridade ambiental estadual, o que não
afasta a prévia aprovação municipal urbanística e a utilização dos instrumentos previstos na Lei
11.977/2009.

O reconhecimento da necessidade de regularização fundiária em áreas de preservação permanente
- APP cuja ocupação tenha o caráter de irreversibilidade se deu através da Res. Conama 369, de
28.03.2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação da área.

Na instrução, foi prevista a Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana (art. 9.º) onde a
autoridade ambiental competente (geralmente a estadual) pode conceder o licenciamento. Para
tanto, deverá considerar a data de 10.07.2001 como limite para a constatação da consolidação da
área, conforme definido na Lei 10.257, de 10.07.2001 e MedProv 2.220, de 04.09.2001. É necessário
que a área esteja localizada e definida como Zona Especial de Interesse Social - Zeis no Plano
Diretor ou outra legislação municipal, entre outros requisitos.

Com relação à concentração de licenciamento ou aprovação de regularização fundiária no âmbito
municipal, o Estado de São Paulo foi pioneiro. O Dec. 55.052, de 13.08.2007, 68 que institui o
Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal - permite aos
municípios que atendam certo requisitos. Dentre eles, o ingresso num programa estadual e
assinatura de convênio, a concentração do licenciamento sob a coordenação de um comitê de
regularização que os auxiliará fornecendo orientação e apoio técnicos nas ações de regularização de
parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos e privados.

Certamente, o licenciamento ambiental e urbanístico tão somente no âmbito municipal gerará muito
debate, já que configura uma exceção à forte rigidez das áreas de preservação permanente
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instituídas no Código Florestal. Mas é preciso, também, considerar que a inflexibilidade legal gerava
um mundo fictício ou virtual com relação ao preservacionismo. Não há dúvidas que, no plano ideal,
seria importante o respeito a áreas de preservação permanente de morros e próximas a cursos
d'água, mas é preciso reconhecer como afirmamos, que referidas áreas foram ocupadas há muitos
anos por negligência ou até influência do poder público. A regularização fundiária completa nesses
locais (urbanística e jurídica) somente irá trazer benefícios ambientais porque o melhoramento ou
criação dos equipamentos urbanos e infraestrutura irá reduzir significativamente os danos
ambientais.

O departamento ambiental municipal deverá proceder a um rigoroso estudo na aplicação do
licenciamento, a primeira análise será inevitavelmente se a área está consolidada e se não existe a
possibilidade de remoção das moradias no local. Se existe a possibilidade de transferência da casas
e recuperação ambiental do local, penso que o município deverá se esforçar para que ocorra. Outro
fator, esse mais grave, a ser observado é o grau de risco da ocupação às pessoas: se existe algum
problema geológico na área ocupada que pode causar problemas de deslizamento de terras,
inundações, queda de barreira entre outros.

4.13 Regularização fundiária sumária

O art. 71 da Lei 11.977/2009 constante de suas disposições gerais traz para nós a chamada
regularização fundiária sumária porque prevê que as "as glebas parceladas para fins urbanos
anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que não possuírem registro poderão ter sua situação
jurídica regularizada, com o registro do parcelamento, desde que o parcelamento esteja implantado e
integrado à cidade". Analisando a redação do dispositivo, verificamos alguns requisitos que devem
ser levados em conta para compreensão do alcance da vontade do legislador.

Primeiramente, gleba parcelada significa lote, já que a área não parcela corresponde ao conceito
jurídico de gleba, o que apresentada redundância. Foi fixada também uma data limite que coincide
com a data da publicação da Lei 6.766/1979 que regulamentou o parcelamento do solo e a razão é
justificável. Como afirmamos, o Dec.-lei 58/1937 que tratava do parcelamento do solo possuía
severas imperfeições e somente obrigava o controle urbanístico e registrário de lotes que foram
adquiridos através de prestações, deixando-se muitas situações à margem do sistema. A Lei
6.766/1979 regulou efetivamente o parcelamento de solo no Brasil e a fixação da data é medida das
mais úteis no processo de regularização fundiária, mesmo porque mais de trinta anos são suficientes
para a consolidação e irreversibilidade de diversas situações jurídicas e fáticas.

Também é necessário que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade, ou seja, deve
existir uma situação de homogeneidade física da área a ser regularizada. Vejam que não foi exigido
que o parcelamento seja dotado de toda infraestrutura básica, mas certamente é preciso que exista
uma quantidade mínima de serviços públicos que só as respectivas legislações municipais poderão
elencar. Também se exige que não haja registro do parcelamento o que afasta as implantações que
não respeitaram os projetos originários, bem como lotes registrados sem o devido e prévio
parcelamento.

Por fim a expressão mais dificultosa para a compreensão desta espécie de regularização, ou o que
viria a ser situação jurídica regularizada? Entendemos que as análises devam ser por analogia à
regularização fundiária com finalidade social constante do art. 53, que exige a demarcação
urbanística da gleba. Neste aspecto pode estar o fator diferencial dessa espécie de regularização, ou
seja, a problemática da dominialidade. A demarcação urbanística tem como finalidade extremar e
especializar uma gleba para receber o registro de um parcelamento e a outorga do título de
legitimação de posse. A regularização fundiária sumária parte do pressuposto de que não existem
grandes discussões com relação ao domínio da área, podendo envolver situações em que não é
possível o registro no Registro de Imóveis em razão de tão somente prévio e necessário
parcelamento. A regularização fundiária sumária também poderá ser aplicada quando inexista
registro ou inscrição do parcelamento do solo, mas existam lotes registrados no Registro de Imóveis,
consolidando-se juridicamente a situação registraria do lote.

O § 2.º do art. 71 da Lei 11.977/2009 disciplina que:

"O interessado deverá apresentar certificação de que a gleba preenche as condições previstas no
caput, bem como desenhos e documentos com as informações necessárias para a efetivação do
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registro do parcelamento".

A documentação necessária para a comprovação das disposições contidas no caput do artigo
devem, necessariamente, ser fornecidas pelo poder público municipal, ou homologadas por ele, onde
o projeto seria elaborado por particular mas submetido à aprovação municipal. A lei não criou
maiores critérios ou existências para a regularização fundiária sumária, mesmo porque, conforme
afirmamos, a situação da base imobiliária ou matrícula no Registro de Imóveis deve estar definida.

Percebe-se, assim, que a regularização fundiária sumária não é um cheque em branco em que se
regularizarão qualquer situação, esta espécie de regularização afasta a discussão do domínio do
imóvel, mesmo porque não exige prévia intimação dos proprietários e detentores de direito real ou
ainda dos confrontantes das áreas. Ela permite tão somente a regularização do registro do
parcelamento da área, porém, sem os rigorosos requisitos do da Lei 6.766/1979.

4.14 Regularização fundiária de imóveis da União

Foi criado pela Lei 11.481, de 31.05.2007, que introduziu os arts. 18-A a 18-F no Dec.-lei 9.760,
de 05.09.1946, a possibilidade de demarcação de terrenos para regularização fundiária de
interesse social de imóveis da União, possibilitando a abertura de matrículas e procedimento direto
no Registro de Imóveis.

O procedimento tem sido amplamente discutido desde a publicação da lei e consiste em
procedimento administrativo presidido pelo Registro de Imóveis a requerimento da União através da
Secretaria do Patrimônio da União. É instruído com planta e memorial descritivo da área a ser
regularizada, planta de sobreposição da área demarcada com a sua situação constante do Registro
de Imóveis, entre outros documentos.

O Registro de Imóveis prenotará e autuará o requerimento, procedendo todas as buscas em seus
livros com relação a eventuais direitos e matrículas sobre a área. Inexistindo matrícula ou transcrição
anterior e estando a documentação em ordem, o oficial do Registro de Imóveis abrirá matrícula do
imóvel em nome da União. Havendo registro anterior, o oficial do Registro de Imóveis deve notificar
pessoalmente o titular de domínios confrontantes, ocupantes e terceiros interessados.

Não existindo impugnação ao pedido, e decorrido o prazo legal, o oficial do Registro de Imóveis
concluirá o procedimento e procederá à abertura da matrícula. No caso de impugnação, o oficial do
Registro de Imóveis dará ciência de seus termos à União; não existindo acordo, encaminhará o
procedimento ao juiz competente.

Salienta-se que levar ao Registro de Imóveis bens públicos não é exclusividade de nosso direito. O
regulamento hipotecário espanhol em seu art. 5.º, disciplina que "(...) os bens imóveis de domínio
público também poderão ser objeto de inscrição, conforme a sua legislação especial".

4.14.1 Regularização de parcelamento executado em desacordo com o projeto aprovado

É comum que uma vez regularmente aprovado um parcelamento, ocorra problema em sua execução
no que se refere ao cumprimento estrito do projeto de loteamento aprovado, principalmente nas
dimensões de lotes e traçado viário, existindo casos tão críticos cuja regularização configura ser de
extrema dificuldade. A dificuldade se acentua quando o parcelamento é comercializado, e o registro
dos contratos de aquisição são feitos em desacordo com a situação fática.

Para a regularização, e em virtude de existir direito de propriedade dos adquirentes dos lotes é
necessária a prévia anuência dos mesmos nos termos do art. 28 da Lei 6.766/1979. Uma solução
interessante, e a Lei 11.977/2009 (PMCMV) permite, é a notificação pelo Registro de Imóveis dos
proprietários a requerimento da Prefeitura Municipal, o que também pode ser extraído da Lei
6.015/1973 que no art. 213 prevê a retificação direta no cartório. O problema ocorre quando não se
localiza os proprietários e anuência se torna praticamente impossível. Em Araçatuba, através de
sugestão nossa, a Corregedoria Permanente deferiu a notificação dos proprietários não localizados
do Loteamento São Sebastião ( Autos 4/1993), bloqueando-se as respectivas matrículas até a
anuência da atual proprietária. Referida técnica ajudou na regularização de um loteamento que
estava há mais de doze anos aguardando referida providência.

5. Considerações finais
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O direito à moradia já pode ser considerado um direito humano essencial para a configuração da
dignidade da pessoa humana e cada vez se consolida na posição de fundamento do próprio direito
urbanístico. A função social da cidade expressamente constante da Constituição Federal de 1988 no
art. 182, também surge nesse cenário que corrobora com a afirmação de um direito à moradia, já
que obrigada que haja uma distribuição equitativa da utilização e ocupação dos espaços urbanos.

O direito subjetivo à moradia pode ser identificado diretamente do texto constitucional e na legislação
que a regulamentou, principalmente no Estado da Cidade. Mas a Lei 11.977/2009 trouxe elementos
importantíssimos para a consagração final de um direito à moradia, principalmente no Capítulo III
que trata da Regularização Fundiária como instrumento do direito social à moradia.

O Registro de Imóveis recebeu importantes funções para ajudar a garantir o direito à moradia,
tornando-se um dos principais atores da regularização fundiária. O instituto que, originariamente, tem
garantido a propriedade imobiliária no Brasil e no mundo há séculos, agora exerce funções sociais e
ambientais, tudo isso decorrente da transformação do direito de propriedade contemporâneo.

Os elementos do direito à cidade que são viver com segurança, viver em paz, e viver com dignidade
somente podem ser observados e respeitados através de um sistema de garantia de propriedade
adequado, potencializando-se a satisfação plena de seu conteúdo. A segurança da posse tem sua
importância imediata, mas a propriedade é o fim a ser observado no direito à moradia; somente com
ela existirá a segurança jurídica plena e a satisfação dos moradores de baixa renda.

A análise da moderna legislação urbanística criada no Brasil nas últimas décadas resulta que todos
os instrumentos de regularização fundiária existentes têm por objetivo a conferência de direito real e
sua consequente publicidade registral, o que reforça o papel da propriedade imobiliária no direito de
moradia pátrio, reforçando o papel do Registro de Imóveis na área urbanística.

O Registro de Imóveis, órgão destinado à garantia do direito de propriedade, recebeu importantes
funções na regularização fundiária com a promulgação da Lei 11.977/2009, tornando-se o presidente
do procedimento administrativo outrora de atribuição do Poder Judiciário através de jurisdição
voluntária.

A introdução de ferramentas como a demarcação urbanística, legitimação de posse e usucapião
administrativa, municiou a regularização fundiária com elementos mais que suficientes para tornar a
efetivo o direito à moradia, malgrado não se negue a discussão e posicionamento jurídico dos
mesmos.

Os profissionais do direito devem se esforçar para buscar uma aplicação simples, ágil e menos
burocrática de referidos elementos, tendo em vista os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade
e na própria Lei 11.977/2009; sem prejuízo, contudo, da segurança jurídica necessária e esperada.
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