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RESUMO 

O crescimento urbano no Brasil acabou resultando em diversos problemas socioambientais decorrente do 

aumento abundante de assentamentos habitacionais ilegais e clandestinos, além das questões sociais que 

surgem dessa expansão desordenada. Este é um dos grandes desafios para a política habitacional, que 

busca o resgate da cidadania e a promoção de um ambiente urbano socialmente justo e ambientalmente 

equilibrado, superando problemas decorrentes da irregularidade na qual vive um número expressivo de 

famílias de baixa renda. O objetivo do referido artigo é salientar o direito à moradia na sociedade, e como 

a irregularidade urbana atinge a as famílias mais debilitadas, tendo os superiores cumprir com seus 

deveres. Complementando assim, que o Poder Público deve executar suas obrigações criando atividades 

em função dessa população, onde regularização fundiária é um dos instrumentos mais importantes da 

política urbana e ordena as funções sociais das cidades e da propriedade, garantindo direito à moradia de 

cada cidadão.  
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ABSTRACT 

 
Urban growth in Brazil ended up resulting in several socio-environmental problems arising from the 

abundant increase in illegal and clandestine housing settlements, in addition to the social issues that arise 

from this disorderly expansion. This is one of the great challenges for housing policy, which seeks to 

rescue citizenship and promote a socially fair and environmentally balanced urban environment, 

overcoming problems arising from the irregularity in which a significant number of low-income families 

live. The purpose of this article is to highlight the right to housing in society, and how urban irregularity 

affects the weakest families, with superiors fulfilling their duties. Complementing this way, the Public 

Power must fulfill its obligations creating activities based on this population, where land regularization is 

one of the most important instruments of urban policy and organizes the social functions of cities and 

property, guaranteeing the right to housing for each citizen. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A história nos mostra que o direito à moradia foi implantado como dignidade da 

pessoa humana desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(BRASIL, 1988).  

Em concordância com o comentário nº 4 do Comitê sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas – ONU (UNITED 
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NATIONS, 1991), moradia adequada não é aquela que apenas oferece guarida contra as 

variações climáticas. Não é apenas um teto e quatro paredes. É muito mais: É aquela 

com condição de salubridade, de segurança e com um tamanho mínimo para que possa 

ser considerada habitável. Deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas, 

atendida pelos serviços públicos essenciais, entre os quais água, esgoto, energia elétrica, 

iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, e com acesso aos 

equipamentos sociais e comunitários básicos (postos de saúde, praças de lazer, escolas 

públicas etc.). 

A Lei nº 13.465/2017 define Regularização Fundiária Urbana (Reurb) como 

sendo as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação 

dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes (artigo 9º), onde: 

Medidas jurídicas correspondem à solução dos problemas dominiais, referente às 

situações em que o ocupante de uma área pública ou privada não possui um título que 

lhe dê segurança jurídica sobre sua ocupação. É o aspecto da falta de um documento que 

dê a plena propriedade aos beneficiários diretos da Reurb. 

Medidas urbanísticas dizem respeito às soluções para adequar os parcelamentos 

à cidade regularizada, como a implantação de infraestrutura necessária (pavimentação, 

esgoto, energia, fornecimento de água), decorrentes dos loteamentos implantados sem 

atendimento das normas legais. A realocação de moradias, em face de estarem em locais 

sujeito a desmoronamento e enchentes, contaminados, insalubres, entre outros, também 

se encerra nesse aspecto. 

Medidas ambientais buscam superar o problema dos assentamentos implantados 

sem licenciamento ambiental e em desacordo com a legislação urbana e de proteção ao 

meio ambiente. 

Medidas sociais dizem respeito às soluções dadas à população beneficiária da 

Reurb, especialmente nas ocupações por famílias de baixa renda (mas, não excluindo as 

demais populações), de forma a propiciar ao exercício de exercício digno do direito à 

moradia é à cidadania, proporcionando maior qualidade de vida. 

Atuar em regularização fundiária não é uma possibilidade para os governos 

municipais, mas uma necessidade, um poder-dever decorrente da ordem jurídica que 
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coloca este tema entre as políticas públicas de competência municipal (DEMARI, 

PRESTES, 2011). 

Não podemos mais “fazer de conta” que a irregularidade urbana não é um 

problema ambiental, ou que é somente deficiência do poder de polícia. Este 

enfrentamento exige conhecimento da realidade, engajamento das comunidades 

trabalhadas e, sobretudo, atuação interdisciplinar e interórgãos, de modo que os mesmos 

problemas sejam visíveis. (DEMARI, PRESTES, 2011).  

O presente trabalho tem como objetivo especificar a irregularidade urbana na 

sociedade como um todo, especificamente nas famílias de baixa renda levando em 

consideração o direito à moradia para com eles, onde a regularização fundiária tende 

ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de classe baixa, priorizando os 

ocupantes nos próprios núcleos informais regularizados, garantindo o direito social à 

moradia digna e às condições de vida adequadas. Cabendo ao Poder Público adquirir 

ações que buscam cumprir com os direitos sociais, dando importância às famílias mais 

vulneráveis, garantindo assim, o desenvolvimento da nação brasileira.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A moradia não é baseada apenas em um teto com quatro paredes, é um problema 

e uma questão a ser tratada historicamente em diversos âmbitos, do jurídico até o 

governamental (DEMARI, PRESTES, 2011).  

Em várias regiões do Brasil e do mundo, muitas pessoas se encontram alojadas 

inadequadamente, através de invasões, principalmente em áreas públicas ou de proteção 

ambiental, assim como por meio de loteamentos clandestinos, sem qualidade de vida, 

acesso à água, energia elétrica, saneamento, a ONU (Organização das Nações Unidas) 

ressalta a importância das condições de infraestrutura local da moradia, como a 

instalação de escolas, hospitais e transporte (DEMARI, PRESTES, 2011). 

 Conforme o comentário nº 4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (UNITED NATIONS, 1991) é considerada uma moradia adequada quando 

contém os seguintes aspectos:  
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• Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não têm 

um grau de segurança de posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados, 

perseguição e outras ameaças. 

• Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia 

não é adequada, se os seus ocupantes não têm água potável, saneamento básico, energia 

para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo. 

• Economicidade: a moradia não é adequada se o seu custo ameaça ou 

compromete o exercício de outros direitos humanos dos ocupantes. 

• Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física e 

estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, 

umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde. 

• Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades específicas dos 

grupos desfavorecidos e marginalizados não são levadas em conta. 

• Localização: a moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de 

emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se 

localizados em áreas poluídas ou perigosas. 

• Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em 

conta a expressão da identidade cultural (UNITED NATIONS, 1991). 

 Segundo Rolnik (2002), o direito à moradia e o direito às cidades sustentáveis, 

são sistemas de proteção de direitos humanos reconhecidos, internacional e 

nacionalmente, como direitos humanos, além de serem considerados como os 

fundamentos para a promoção de uma política urbana que priorize a urbanização e a 

regularização dos assentamentos precários, visando a melhorar as condições de vida, 

tanto no aspecto da moradia como sob o prisma ambiental (implantação de rede de 

esgoto e tratamento dos resíduos, canalização dos córregos, educação ambiental, 

recuperação e reposição de áreas verdes). Essa política urbana deve ter também como 

meta a regularização fundiária, visando conferir uma segurança jurídica à população 

moradora dos assentamentos.  

A Lei Federal n° 11.977/2009 define regularização fundiária como conjunto de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que tem em vista a regularização de 

assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito 
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social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e 

o direito ao meio ambiente ecologicamente estável.   

Em conformidade com o Artigo 48 da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009 os 

princípios da regularização fundiária, são: 

Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei 

no 10.257, de 10 de julho de 2001, a regularização fundiária observará os seguintes 

princípios: 

I – Ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com 

prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de 

habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental; 

II – Articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de 

saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as 

iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à geração de emprego e 

renda; 

III – Cooperação dos interessados em todas as etapas do processo de 

regularização; 

IV – Estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e 

V – Concessão do título preferencialmente para a mulher 

Há dois tipos básicos de regularização fundiária: a Regularização Fundiária de 

Interesse Social e a Regularização Fundiária de Interesse Específico, sendo:  

Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S) - aplicável aos núcleos 

urbanos informais ocupados principalmente por população de baixa renda, assim 

declarados em ato do Poder Executivo municipal; 

Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) - aplicável aos 

núcleos urbanos informais ocupados por população que não possui renda baixa.  

 § 1º Serão dispensados de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos 

registrais relacionados à Reurb-S: 

I – O primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus 

beneficiários; 

II – O registro da legitimação fundiária; 
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III – O registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de 

propriedade;  

 IV – O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de 

matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada; 

 V – A primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o 

limite de até setenta metros quadrados; 

 VI – A aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da 

Reurb-S; 

 VII – O primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e 

 VIII – O fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste artigo 

(BRASIL, 2009).  

 Conforme o Art. 35. da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, para o projeto de 

regularização fundiária será necessário:  

 I – Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 

subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará todos 

os elementos caracterizados do local a ser regularizado; 

 II – Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das 

matrículas ou transcrições atingidas; 

 III – Estudo preliminar das anormalidades e da condição jurídica, urbanística e 

ambiental; 

 IV – Projeto urbanístico; 

 V – Memoriais descritivos; 

 VI – Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 

reassentamento dos ocupantes; 

 VII – Estudo técnico para situação de risco; 

 VIII – Estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei; 

 IX – Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura 

essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por 

ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e 
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 X – Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou 

privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo.  

 Todos estes elementos precisam ser abordados para que seja possível selecionar 

o melhor instrumento a ser utilizado para realizar a regularização (DEMARI, 

PRESTES, 2011). 

 Ao realizar a regularização fundiária, o município dá eficácia ao direito à 

moradia digna e exige a utilização do solo urbano, transformando meros locais de 

moradia em endereços formais, gerando informações para arrecadação de tributos, 

tornando possível o acesso a financiamentos e dando segurança aos ocupantes 

(DEMARI, PRESTES, 2011). 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que, as ocupações irregulares tanto de áreas públicas como de áreas 

privadas e de proteção ambiental pelos ocupantes de classe baixa, se dá através de 

invasões ou loteamentos ilegais.  

Deve-se haver uma preparação aos assentamentos urbanos e à urbanização para 

livrar-se de decorrências que possam prejudicar o meio ambiente, obtendo assim, 

privilégios sociais, econômicos e ambientais para com toda a população.  

Portanto, o Poder Público tem a responsabilidade de criar instrumentos que 

possam garantir a defesa pública para as famílias mais fragilizadas vinculadas à 

conflitos de terras urbanas, além de atestar que os instrumentos públicos sejam 

utilizados na defesa das famílias indigentes e o poder executivo seja o principal 

responsável para esta ação.            
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