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Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

A Advogada-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 103, 

§ 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO 9.868, de 10 de novembro 

de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação direta de 

inconstitucionalidade. 



I - DA AÇÃO DIRETA 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, proposta pelo Instituto de Arquitetos do Brasil -IAB, tendo por 

objeto normas constantes da Lei nO 13.465, de 11 de julho de 2017, que "dispõe 

sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos 

concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularizaçãofundiária 

no âmbito da Amazônia Legal: institui mecanismos para aprimorar a eficiência 

dos procedimentos de alienação de imóveis da União", dentre outras 

providências. 

o autor menciona, a princípio, que a pretensão inicial se dirige, 

essencialmente, contra o instituto da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), 

disciplinada no Título II (artigos 9° a 82) e em alguns dispositivos dos Títulos In 

e IV da Lei nO 13.465/2017 (artigos 83,84,87 a 90,93,95 e 98). Aduz que tais 

disposições desconsiderariam o modelo de repartição de competências adotado 

pela Constituição Federal, que atribuiria aos Municípios autonomia para dispor 

sobre política urbana. 

A título de exemplo, afirma que o conceito de núcleo urbano contido 

no inciso I do artigo 11 da lei impugnada "(... ) promove verdadeira ampliação do 

perímetro urbano, esvaziando o instrumento constitucional do Plano Diretor. de 

competência municipal" (fl. 20 da petição inicial). 

Aduz, ainda, que as normas questionadas não se limitariam a 

estabelecer diretrizes gerais e instrumentais a serem observadas pelos entes 

municipais, uma vez que "(...) realiza, pelos Municípios, decisões concretas de 

ordenamento territorial, sem se preocupar com a necessária verificação de 

conformidade com a disciplina local de política urbana" (fi. 20 da petição inicial). 
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De acordo com o autor, o próprio conceito de regularização fundiária 

urbana adotado pelas disposições hostilizadas geraria interferência indevida no 

âmbito de competência municipal, haja vista que "não trata de regularizar, mas 

de incOlporar à cidade e conferir títulos, numa perspectiva imobiliária ao invés 

de urbanística, em desacordo com a política constitucional" (fi. 21 da petição 

inicial). Menciona, também, que não teria sido prevista a necessária articulação 

da regularização fundiária urbana com as políticas setoriais de habitação, de meio 

ambiente, de saneamento básico e de mobilidade urbana. 

Afirma, destarte, que a Lei n° 13.465/2017, "ao definir e tratar da 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb) , (...) não se volta, como deveria, à 

regulamentação abstrata e nacional de prznclplOs e determinações 

constitucionais da política urbana, imprimindo especifico contorno social, 

economlCO ou ambiental à matéria. Pelo contrário, consubstancia-se em 

verdadeiro manual de implementação passo a passo da Reurb para os 

Municípios, deixando pouca ou nenhuma escolha a quem a Constituição erigiu 

como protagonista do planejamento urbano; e impondo que o Plano Diretor e o 

contorno territorial das cidades se moldem à norma, em antagonismo aos ditames 

constitucionais" (fls. 26/27 da petição inicial). 

Por tais razões, entende que as disposições questionadas da Lei nO 

13.465/2017 violariam os artigos 24, inciso I; 30, incisos I e VIII; e 182 da Lei 

Maior l
. 

I Art. 2". Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;" 

"Art. 30. Compete aos Municípios:
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local:
 
( ...) 
VIII - promover, no que couber. adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do liSO. do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;" 
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Em outra vertente, o requerente alega que a Lei nO 13.465/2017 se 

distanciaria dos objetivos da política urbana, uma vez que não teria atribuído ao 

instituto da regularização fundiária a finalidade de concretizar o direito social à 

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

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa linha, afirma que 

o diploma impugnado "dirige suas preocupações e atuações apenas para a 

titulação da propriedade, depreciando a construção das cidades como elemento 

de cidadania e realização de demais direitos e a demandar um conjunto de 

medidas urbanísticas, sociais e ambientais indispensáveis ao desenvolvimento 

sustentável" (fls. 27/28 da petição inicial). 

No ponto, assevera que as disposições hostilizadas reduziriam as 

exigências ambientais e urbanísticas para aprovação da Reurb; facilitariam a 

transferência de terras públicas a pessoas de média e alta renda, com a previsão 

do Reurb de Interesse Específico (Reurb-E); e desrespeitariam os requisitos e 

vedações para usucapião, como modo originário de aquisição do direito real de 

propriedade, por meio dos institutos da legitimação da posse e da legitimação 

fundiária. 

Diante dessas considerações, sustenta que haveria violação à política 

"Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conjórme diretl'i~es 

geraisfixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento dasfimçi}es sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes.
 
§ 1° O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 
§ ]O A propriedade urbana cumpre suafimção social quando atende às exigênciasjimdamentais de ordenação da
 
cidade expressas no plano diretor.
 
§ 3° As desapropriaçi'ies de imóveis urbanos serão feitas com prévia ejusta indeni~ação em dinheiro.
 
§ 4° Éfacultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir,
 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 1/tili~ado, que
 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
 
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
 
11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
 
111 - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
 
Senado Federal, com pra-,"o de resgate de até de~ anos, em parcelas anuais, iguais e s1/cessivas, assegurados o
 
valor real da indeni~ação e osjuros legais."
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urbana constitucional, a qual estaria fundamentada na função social da 

propriedade (artigos 5°, inciso XXIII; e 170, inciso III, da Constituição2
); no 

planejamento urbano, no bem-estar dos habitantes das cidades e no direito à 

cidade (artigo 182, caput, da Carta Republicana); assim como nos limites 

impostos pelo direito de propriedade (artigos 5°, incisos XXII, XXIII e XXIV; 

170, inciso lI; 182, §§ 3° e 4°; e 183 da Constituição FederaJ3). 

Especificamente no que diz respeito ao instituto da legitimação 

fundiária (artigos 23 e 24 da Lei nO 13 .465/20 17), aduz que haveria violação às 

normas constitucionais que tutelam a propriedade privada urbana e o patrimônio 

público (artigos 5°, incisos XXII, XXIII, XXIV e LIV; 23, inciso I; 170, mCISOS 

II e III; 182, § 4°, inciso IH; e 183, § 3°, da Carta de 19884). 

2 "Art. 5°. Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos
 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. à igualdade. à segurança e à
 
propriedade. nos termos seguintes: .
 
( ...)
 
XXIII - a propriedade atenderá a suafúnção social;"
 

"Art. /70. A ordem econômica. fúndada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. tem por fim
 
assegurar a todos existência digna. conforme os ditames dajustiça social, observados os seguintes princípios:
 
( ... ) 
111 -função social da propriedade;"
 

3 "Art. 5~ (... )
 
XXII- é garantido o direito de propriedade:
 
XXIII- a propriedade atenderá a suafunção social:
 
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. ressalvados os casos previstos nesta
 
Constituição:"
 

"Art. 170. (... )
 
II - propriedade privada: "
 

·'Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados. por cinco
 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. adquirir-Ihe-á o
 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 
§ 10 O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher. ou a ambos.
 
independentemente do estado civil.
 
§ 2 0 Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
 
{, 3° Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião."
 

4 "Art. 5°. (... )
 
LlV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal:"
 

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
 
1- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituiçiJes democráticas e conservar o patrimônio público;"
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A propósito, argumenta que, embora se assemelhe à usucapião, a 

legitimação fundiária não exigiria o preenchimento dos requisitos constitucionais 

impostos para aquela modalidade de aquisição de propriedade, o que representaria 

estímulo à grilagem de terras. Ademais, assevera que a legitimação fundiária 

permitiria a aquisição, de modo originário, de imóveis públicos, o que seria 

expressamente vedado pela Constituição. 

Na sequência, afirma que o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI), previsto pelo artigo 76 da lei sob invectiva, desrespeitaria as 

competências constitucionais relativas aos serviços notariais e de registro. Desse 

modo, alega que a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (ONR), pessoa jurídica de direito privado, afrontaria os 

artigos 96, inciso II, alíneas "b" e "d' (iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça 

para leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais)5; 236, caput 

(execução dos serviços notariais e de registro pelos delegatários do Poder Público) 

e § 1° (fiscalização dos serviços notariais e de registro pelo Poder Judiciário)6; e 

1ü3-B, § 4°, inciso IH (fiscalização dos serviços notariais e de registro pelo 

Conselho Nacional de Justiça)7, todos da Constituição de 1988. 

5 ·'Art. 96. Compete privativamente:
 
11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
 
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
 
(...) 
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados, bem como afixação do subsídio de seus membros e dosjuízes, inclusive dos tribunais Í/?feriores. onde 
houver; 
( ... ) 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;"
 

(, "Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
 
5'\ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
 
registro e de seus prepostos, e definirá afiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário."
 

7 "Art. 103-8. (... )
 
§ 4° Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e .financeira do Poder Judiciário e do
 
cumprimento dos deveresfuncionais dosjuízes, cabendo-lhe, além de outras atribuiçiJes que Iheforem conferidas
 
pelo Estatuto da Magistratura:
 
( ... )
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Nesse sentido, menCIOna que, "ao contrário do modelo 

constitucional, sustentado na pessoa fisica delegatária detentora de 

responsabilidade cíveis e criminais, o ONR não dispõe de mecanismos para 

responsabilização. Esse novel sistema tende, assim, por suas limitações, a 

dificultar o cumprimento do regime de responsabilidades do serviço público 

registral, impossibilitando a garantia de segurança e eficácia para os atos 

jurídicos" (fl. 49 da petição inicial). 

Diante disso, o requerente formula os seguintes pedidos em sede 

cautelar (fl. 54 da petição inicial): 

1. Seja concedida a medida cautelar para suspender imediatamente a 
vigência da Regularização Fundiária Urbana - Reurb (disciplinada no 
Título 11 da Lei - arts. 9° ao 82, e tratada também nos arts. 83 e 84, 87 a 
90, e 98; o § 2° do art. lI-C, da Lei n. 9.636, de 1998, incluído pelo art. 
93 da Lei; e o § 5° do art. 1°, do Decreto-Lei n. 1.876, de 1981, incluído 
pelo art. 95 da Lei), a fim de cessar as lesões urbanísticas 
constitucionais infligidas pela norma, até o julgamento do mérito da 
ação; 

1.1. Não sendo esse o entendimento preliminar, seja, subsidiariamente, 
concedida medida cautelar para suspender imediatamente a vigência de: 

A - Legitimação Fundiária (disciplinada na Seção 111 do Título IJ - arts. 
23 e 24, e tratada também no art. 9°, §2°; art. 11, VII; art. 13, §10, II; e 
item 44 do inciso I do art. 167 da Lei 6.015, de 1973, incluído pelo art. 
56 da Lei.); 

B - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (art. 76); 

Quanto ao mérito, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade dos 

dispositivos impugnados, nos mesmos moldes da pretensão liminar. 

o processo foi despachado pelo Ministro Relator Luiz Fux, que, nos 

111 - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. inclusive contra seus 
serviços auxiliares. serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegaçc70 
do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo 
avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas. assegurada 
umpla defesa:" 
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termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nO 9.868, de 10 de novembro de 1999, 

solicitou informações às autoridades requeridas, bem como determinou a oitiva 

da Advogada-Geral da União e da Procuradora-Geral da República. 

Em atendimento à solicitação, o Presidente da República suscitou, 

preliminarmente, a ilegitimidade do autor para o ajuizamento da presente ação 

direta, considerando a ausência de pertinência temática entre suas finalidades 

institucionais e as normas questionadas. 

Quanto ao mérito, sustentou a improcedência do pedido formulado 

pelo requerente, tendo argumentado que a Lei nO 13.465/2017 fora editada no 

regular exercício da competência da União para instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, bem como para estabelecer normas gerais sobre direito 

urbanístico. Salientou, outrossim, que o diploma legal sob invectiva preservaria a 

autonomia administrativa dos entes municipais, haja vista que teria atribuído aos 

Municípios a competência para aprovar os projetos de regularização fundiária. 

Mencionou que a Lei nO 13.465/2017 beneficiaria vilas e povoados 

ocupados, em sua maioria, por população de baixa renda, localizados em áreas 

com características urbanas, possibilitando aos entes municipais a melhor gestão 

de seu perímetro urbano, com a inclusão social desses indivíduos e a expansão do 

direito à moradia. 

Aduziu que numero expreSSIVO de Municípios, principalmente 

aqueles menos providos de recursos financeiros, enfrentaria grande dificuldade 

para elaborar os respectivos planos diretores e as leis municipais que prevejam a 

destinação de suas áreas. O diploma impugnado constituiria, portanto, uma 

alternativa para auxiliar a gestão urbanística dos Municípios, sem a pretensão de 

substituir os diplomas normativos competentes. 
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Além disso, o Chefe do Poder Executivo alegou que a aprovação da 

Lei nO 13.465/2017 teve por especial objetivo suprir as lacunas existentes na 

legislação infraconstitucional, aprimorando as ferramentas previstas pela Lei nO 

11.977/2009, com a finalidade de concretizar o direito constitucional à moradia, 

de acordo com a função social da propriedade. 

Assim, longe de gerar concentração fundiária, a lei impugnada criaria 

instrumentos capazes de viabilizar a integração de núcleos urbanos informais às 

cidades, permitindo, inclusive, o acesso da população de baixa renda a serviços 

públicos essenciais, sem negligenciar os problemas ambientais eventualmente 

existentes. 

No que respeita ao instituto da legitimação fundiária, afirmou que 

não haveria impedimento constitucional à criação legislativa de uma nova forma 

de aquisição de propriedade distinta da usucapião. Além disso, frisou que tanto a 

Reurb-E como a Reubr-S exigiriam o cumprimento de condições específicas, 

ajustadas à situação social de cada um dos beneficiários, em respeito ao princípio 

da isonomia. Sustentou, também, que a inexistência de requisito de tempo mínimo 

de ocupação não premiaria ocupações ilegais, mas excluiria uma exigência 

probatória de dificil cumprimento, que frequentemente embaraçava a 

regularização fundiária em centros urbanos. 

Em relação ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, destacou 

que sua regulamentação encontraria amparo na competência privativa da União 

para legislar sobre registros públicos, prevista pelo artigo 22, inciso XXV, da 

Constituição8
. Salientou, outrossim, que referido sistema não substitui, mas atua 

8 "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
 
( ... )
 
xxv - registros públicos;"
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em colaboração com as serventias extrajudiciais, visando a modernizar e tornar 

mais eficiente a gestão de informações dessas serventias. 

Ao final, destacou que a lei impugnada se harmonizaria com as 

normas constitucionais que atribuem a competência de fiscalização sobre os atos 

de registros de imóveis ao Poder Judiciário, bem como a competência coneicional 

e de controle administrativo ao Conselho Nacional de Justiça. 

Por sua vez, a Câmara dos Deputados informou que a medida 

provisória que dera origem ao diploma legal impugnado fora processada dentrq 

dos estritos trâmites legais e regimentais inerentes à espécie. 

o Senado Federal também pugnou pela improcedência do pedido 

veiculado na presente ação direta. Salientou que os dispositivos impugnados 

estabeleceriam mecanismos para viabilizar a regularização fundiária urbana, de 

modo a garantir e concretizar o direito à moradia com o mínimo de dignidade: 

Ademais, argumentou que a lei impugnada teria resultado de amplo debate com a 

participação da sociedade, representando opção política eleita de forma legitima 

pelo sistema de representação democrática, a qual não poderia ser substituída pelo 

Poder Judiciário. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação da Advogada-Geral 

da União. 

11 - PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE 

o autor não logrou demonstrar sua legitimidade para propor a 

presente ação direta. 
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De fato, segundo a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, 

a legitimidade das entidades de classe para o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade está condicionada ao preenchimento do requisito da 

pertinência temática, ou seja, da relação de pertinência entre o objeto da ação e as 

atividades institucionais da parte autora. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA: 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. L - A legitimidade ativa da 
confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacionaJ, 
Mesas das Assembléias Legislativa e Governadores, para a ação 
direta de inconstitucionaJidade, vincula-se ao objeto da ação, 
pejo que deve haver pertinência da norma impugnada com os 
objetivos do autor da ação. 11. - Precedentes do STF: AOIn 305
RN (RTJ 153/428); ADIn 1.151-MG ("OJ" de 19.05.95); AOIn 
1.096-RS ("LEX-JSTF", 211154). m. - Ação direta de 
inconstitucionalidade não conhecida. 
(ADI n° 1519 MC, Relator: Ministro Carlos Velloso, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 06/11/1996, Publicação 
em 13/12/1996). 

Na espécie, o autor defende a existência de pertinência temática sob 

o argumento de que "os arquitetos são profissionais diretamente envolvidos na 

construção e planejamento das cidades, ordenando e organizando o espaço de 

modo a garantir seu adequado funcionamento e o bem-estar de seus habitantes. 

Assim, qualquer disposição legal urbanística ou com repercussão no desenho ou 

planejamento urbano é de interesse imediato dessa classe profissional" (fi. 04 da 

petição inicial). 

Entretanto, conforme se infere de seu estatuto social (documento 

eletrônico nO 03), o requerente tem por objetivo congregar "arquiteto(a)s e 

urbanistas de todo o Território Nacional" (artigo 1°), competindo-lhe 

"representar extrajudicialmente e judicialmente a categoria profissional, na 

defesa dos interesses, direitos e prerrogativas profissionais, coletivas e 

individuais" (artigo 2°, § 2°). 
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Desse modo, percebe-se que os objetivos institucionais do autor não 

se compatibilizam com os questionamentos formulados na petição inicial, uma 

vez que não há relação de pertinência temática entre as atividades de defesa e 

representação dos arquitetos e urbanistas e os instrumentos de regularização 

fundiária previstos pela lei impugnada. 

Nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, o vínculo de 

afinidade temática somente se configura caso o objeto da ação seja de interesse 

específico e próprio da categoria profissional ou econômica representada pelo 

requerente. Caso não envolva interesse direto e de caráter corporativo da classe 

respectiva, a entidade carece de legitimidade ativa. 

Esse entendimento foi acolhido, em maIS de uma ocasião, pelo 

Plenário desse Supremo Tribunal Federal para recusar legitimidade a entidades 

corporativas quanto ao ajuizamento de ações diretas que tinham por objeto normas 

que não se relacionavam, de modo específico e direto, a interesses de seus 

associados. Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.529/2011. ATUAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃOS DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA - CADE. 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA CNI. 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE 
ATIVA AD CA USAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE 
MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 
jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade 
ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações 
de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o 
objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os 
objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há 
pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de 
disciplinar a atuação administrativa de órgãos do Conselho 
Administrativo de Defesa da Concorrência - CADE, e os objetivos 
institucionais perseguidos pela requerente (CNI), voltados, 
especificamente, para a proteção dos interesses das empresas 
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industriais. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da 
pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, ReI. Min. ROSA 
WEBER, Pleno, DJe 611112014; ADI 4.722, ReI. Min. DIAS 
TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017.3. A mera potencialidade geral de 
dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer 
a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da 
agravante e as normas impugnadas. Precedentes: ADI 1.157 MC, ReI. 
Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1711112006. 4. Agravo 
Regimental conhecido e não provido. 
(ADI n° 4474 AgR, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em ] 8112/2017, Publicação em 
02/02/20] 8; grifou-se); 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL. 
LEGITIMAÇÃO AT1VA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA 
ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE 
INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CA USAM. AGRAVO REGIMENTAL 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À falta de estreita relação entre o 
objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional 
representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, 
resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por 
ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(ADI n° 5023 AgR, Relatora: Ministra Rosa Weber, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 16110/20]4, Publicação em 
0611112014; grifou-se). 

Em outros termos, as normas questionadas não versam sobre tema de 

interesse próprio e específico da categoria representada pelo requerente, o que 

demonstra a sua ilegitimidade ativa na espécie. 

Feitas essas considerações, conclui-se que a presente ação direta não 

deve ser conhecida. 

I]] - MÉRITO 

Confonne relatado, o autor sustenta que as disposições questionadas 

da Lei n° 13.465/2017 invadiriam as competências normativas e executivas 

conferidas pela Carta Republicana aos Municípios (artigos 24, inciso I; 30, incisos 
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I e VIII; e 182 da Lei Maior), bem como o disposto nos artigos 5°, incisos XXII, 

XXIII, XXIV e LIV; 23, inciso I; 96, inciso 11, alíneas "b" e "d'; 170, incisos 11 e 

111; 182; 183; 236, caput e § 1°; e 103-B, § 4°, inciso lII, da Constituição de 1988. 

Inicialmente, cumpre salientar que os instrumentos previstos pela Lei 

nO 13.465/2017, dentre os quais a regularização fundiária em áreas urbanas, em 

momento algum desconsideram, negligenciam ou ultrapassam a autonomia dos 

Municípios na definição do planejamento urbano em seus territórios. Na verdade', 

a autoridade municipal tem o papel de liderar o encaminhamento dos projetos de 

regularização fundiária, fazendo-o por meio das normas gerais constantes da 

legislação nacional, aprovada com respaldo na competência prevista no artigo 23, 

inciso IX, da Lei Maior9
. 

De fato, o protagonismo do Município no processo de regularização 

fundiária pode ser extraído dos seguintes dispositivos da Lei nO 13.465/2017: 

Art. 12. A aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 10 
corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização 
fundiária, bem como à aprovação ambiental, se o Município tiver órgão 
ambiental capacitado. ' 

(. ..) 

Art. 32. A Reurb será instaurada por decisão do Município, por meiq
 
de requerimento, por escrito, de um dos legitimados de que trata esta
 
Lei.
 
(...)
 

Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto
 
de regularização fundiária, do qual deverão constar as
 
responsabilidades das partes envolvidas.
 

(...) 

9 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(... ) 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condiçi5es habitacionais e de saneamento 
básico;" 
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Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, 
no mínimo, indicação: 
(...) 
IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Município. 
(...) 

§ 4º O Município definirá os requisitos para elaboração do projeto de 
regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e 
ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o 
caso. 

Como se nota, a Lei nO 13.465/2017 representa uma alternativa legal 

para que os Municípios com baixa capacidade de administração fundiária possam 

organizar o seu planejamento urbano, mediante a integração de núcleos que se 

consolidaram em seu território à margem de qualquer formalização legal. 

Afinal, embora o instituto da regularização fundiária já estivesse 

contemplado, simultaneamente, no Estatuto das Cidades 10 (Lei nO 10.257, de 10 

de julho de 2001) e na Lei nO 11.977, de 07 de julho de 2009", uma expressiva 

parcela dos Municípios brasileiros, que sequer tem a obrigação constitucional de 

aprovar seu plano diretor l2
, jamais havia logrado condições de efetivar os 

10 "Art. 412 Para osfins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
( ... )
 
V - institutos jurídicos e políticos:
 
( ... )
 
q) regularização/undiária;"
 

"Art. 35. Lei municipal. baseada no plano diretor. poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano. privado ou
 
público. a exercer em outro local. ou alienar, mediante escritura pública. o direito de construir previsto no plano
 
diretor ou em legislação urbanística dele decorrente. quando o referido imóvel/oI' considerado necessário para
 
fins de:
 
( ... )
 
111 - servir a programas de regularização fundiária. urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
 
renda e habitação de interesse social."
 

11 "Art. 21. São passíveis de regularização fundiária as ocupações incidentes em terras públicas da União.
 
previstas no art. 312 desta Lei. situadas em áreas urbanas. de expansão urbana ou de urbanização específica.
 
(...) 
§ 112 A regularização prevista no caput deste artigo será efetivada mediante doação aos Municípios interessados, 
para a qual fica o Poder Executivo autorizado. sob a condição de que sejam realizados pelas administraçí5es 
locais os atos necessários à regularização das áreas ocupadas. nos termos desta Lei. .. 

12 "Art. 182. A política de desenvolvimento urbano. executada pelo Poder Público municipal. conforme diretrizes 
geraisfixadas em lei, tem por o~jetivo ordenar o pleno desenvolvimento das/unções sociais da cidade e garantir 
o bel11- estar de seus habitantes. 
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mecanismos de regularização antes existentes. 

Nesse sentido, a possibilidade de reconhecimento formal de núcleos 

urbanos consolidados, ainda que precariamente instalados em áreas situadas em 

perímetro rural, presta-se a aperfeiçoar o instituto da regularização fundiária, 

tomando-o mais acessível aos Municípios com menor capacidade de gestão. 

Ao permitir que a definição legal de núcleo urbano fosse estendida a 

certos imóveis rurais (artigo 11, inciso I e § 6°, da Lei nO 13.465/2017) e, ainda, 

que Municípios pudessem ser beneficiados por doações ou concessões de direito 

real de uso de terras públicas federais mesmo na ausência de legislação urbanística 

própria (aIiigo 4° da Lei n° 13.465/2017), a lei ora atacada buscou oferecer meios 

para que situações urbanas informais fossem regularizadas. 

Diferentemente do que conjecturado na petição inicial, a expansão 

do perímetro urbano viabilizada, excepcionalmente, por esses dispositivos figura 

como estratégia para permitir a melhor aderência dos Municípios aos 

instrumentos de regularização fundiária previstos na legislação nacional. Tal 

medida, antes de se contrapor ao interesse municipal, com ele se concilia, razão 

pela qual não há de se cogitar de lesão aos dispositivos constitucionais que 

consagram as competências dos entes municipais em matéria de política urbana. 

Na verdade, a Lei n° 13.465/2017, ao prever normas geraIS de 

planejamento urbano e regularização fundiária, observa o disposto nos artigos 21, 

inciso XX; e 24, inciso I, da Constituição 13 , os quais atribuem à União 

§ 1° o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. "
 
13 "Art, 21. Compete à União:
 
(,,' ) 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos;" 
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competência para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, bem como 

para legislar concorrentemente sobre direito urbanístico. 

Em outra vertente, o autor alega que a Lei nO 13.465/2017 sena 

materialmente inconstitucional, uma vez que se dirigiria apenas à titulação de 

propriedades, descurando-se da proteção ao direito social à moradia, ao pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e ao direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considera violados, a propósito, os 

artigos 5°, incisos XXII, XXIII e XXIV; 170, inciso 11 e 111; 182, caput e §§ 3° e 

4°; e 183 da Constituição Federal). 

Sobre o tema, cumpre fazer uma breve síntese a propósito dos 

antecedentes fáticos e jurídicos que resultaram na edição da Lei nO 13.465/2017, 

bem como de algumas das características do modelo de regularização fundiária 

concebido pelo referido diploma legal. 

o Estatuto das Cidades (Lei nO 10.257/2001) foi a primeira lei que 

previu a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 

de baixa renda como uma das diretrizes gerais para a política urbana. A Medida 

Provisória nO 459, de 15 de março de 2009, convertida na Lei nO 11.977/2009, 

regulamentou a regularização fundiária em nível federal. 

Por sua vez, a Medida Provisória nO 759/2016, posteriormente 

convertida na Lei nO 13.465/2017, aperfeiçoou os instrumentos referentes à 

regularização fundiária urbana, observando as mesmas bases principiológicas e 

diretrizes que orientam a legislação vigente sobre a matéria. 

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;" 
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Nos termos da Lei nO 13.465/2017, o instituto da regularização 

fundiária urbana (Reurb) abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 

territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Em outras palavras, a 

regularização fundiária objetiva concretizar o direito constitucional à moradia no 

âmbito dos núcleos urbanos informais (assentamentos clandestinos, irregulares ou 

cujos ocupantes não possuem título de propriedade, e de difícil reversão). 

A adoção desse conjunto de medidas se mostrava extremamente 

necessária para debelar a informalidade, um problema crônico que se infiltrava 

nos processos de urbanização ocorridos no Brasil. 

o crescimento desordenado das aglomerações urbanas implica 

prejuízos transversais, atingindo o bem-estar do cidadão em pelo menos três 

dimensões diferentes, a saber: (i) a fixação em núcleos informais priva o cidadão 

de uma moradia adequada, impedindo o acesso aos serviços públicos; (ii) por 

outro lado, a consolidação de núcleos informais sobrecarrega as prestações 

oferecidas pelas cidades, impedindo que sejam exigidas as contrapartidas 

tributárias necessárias; e (iii) simultaneamente, a informalidade das ocupações 

dificulta o planejamento dos centros urbanos, processo indispensável para que os 

núcleos clandestinos possam ser adequadamente incorporados na dinâmica das 

cidades. 

o conjunto dessas necessidades, embora em outra formulação, foi 

expressamente consignado na Exposição de Motivos da Medida Provisória nO 

759/2016, que demonstra a relevância do instituto: 

84. Faltava, então, robustecer o terceiro suporte do tripé em que se apoia 
a questão urbana no País: o reconhecimento formal, pelo poder Público, 
das ocupações clandestinas e irregulares identificadas nas cidades 
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brasileiras - situação fática que não poderia permanecer alheia aos 
mecanismos jurídicos. 

85. Na esteira do parágrafo antecedente, não é ocioso relembrar que o 
tema da regularização fundiária urbana já estava expressamente 
contemplado, no ordenamento jurídico brasileiro, desde a edição da Lei 
n. 11.977, de 07 de julho, de 2009, cujos arts. 46 a 7l-A trataram do 
tema. 

86. Nesse toar, ressalta-se que o modelo da REURB ora proposto em 
caráter substitutivo, para além de preencher lacunas deixadas pelo 
legislador, vem dinamizar e simplificar - inclusive sob uma perspectiva 
registral - o processo da regularização fundiária urbana no País, 
permitindo que este efetivamente alcance os seus fins. 

(...) 

91. Como é sabido, a terra constitui a base para o desenvolvimento 
econômico e social de um País. É nela que se desenvolvem a moradia, 
a indústria e o comércio. Quando a terra - urbana ou rural - não está 
registrada em Cartório de Registro de Imóveis, para além de situar fora 
da economia, restam mitigados direitos que garantem cidadania aos 
seus ocupantes. Viabilizar a regularização fundiária, assim, mais do que 
assegurar a função social das cidades, a segurança e a dignidade de 
moradia, dinamiza a economia brasileira. 

92. Não se conhecem pesquisas oficiais que quantifiquem a 
irregularidade fundiária do País, considerando-se que os cadastros 
públicos são desatualizados e, muitas vezes, o próprio morador 
desconhece a necessidade de que seu imóvel deve ser registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis. 

93. Apesar da falta de dados oficiais, só o Ministério das Cidades 
recebeu, nos últimos quatro anos, pedidos de recursos para a 
regularização fundiária de mais de quatro milhões de unidades 
imobiliárias em todo o Brasil. Muitas dessas ocupações originam-se de 
contratações legítimas. Ocorre que seus ocupantes, quando muito, 
possuem, apenas, escrituras sem registro ou mesmo documentos 
particulares inaptos ao ingresso nos registros imobiliários. São 
localidades, bairros e, eventualmente, municípios inteiros em condição 
de informalidade; o que desordena as cidades, com vasto leque de 
consequências negativas para o bem-estar da população e o 
desenvolvimento local. 

94. Referida informalidade não diz respeito, exclusivamente, à 
conhecida situação das favelas - a qual cristaliza o ponto mais extremo 
-, mas pode ser também verificada em bairros de baixo, médio e até alto 
padrão, alcançando edifícios, loteamentos e conjuntos habitacionais 
erguidos, direta ou indiretamente, pelo próprio Estado. Não decorre, 
portanto, apenas, de situações de pobreza. 

Destarte, diversamente do sustentado pelo requerente, a Lei n° 

13.465/2017 amplia as exigências urbanísticas, SOCIaIS e ambientais 
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indispensáveis ao desenvolvimento sustentável das cidades. 

A Lei n° 11.977/2009, nos artigos 61 e 62, já condicionava a 

regularização fundiária de interesse específico 14 à emissão de licenças urbanística 

e ambiental e à aprovação, pela autoridade licenciadora, de um projeto de 

regularização fundiária, que deveria contemplar, entre outros requisitos, "as 

medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e 

ambientais previstas em lei". 

De sua vez, a Lei n° 13.465/2017 estabelece, de fonna maIs 

minuciosa, os requisitos mínimos do projeto de regularização fundiária, prevendo, 

ainda, que as obras de infraestrutura urbana e as medidas de compensação 

urbanística e ambiental devem estar contidas em termo de compromisso. Veja-se, 

a esse respeito, o teor do artigo 35 da referida lei: 

Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:
 
I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento,
 
subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de
 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
 
Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema
 
viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais
 
elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;
 
II - planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração
 
das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;
 
III - estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica,
 
urbanística e ambiental;
 
IV - projeto urbanístico;
 
V - memoriais descritivos;
 
VI - proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de
 
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;
 
VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
 
VIII- estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando
 

14 Nos termos do artigo 13 da Lei n° 13.465/2017, a regularização fundiária urbana compreende duas modalidades: 
1- Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e 11 
Reurb de Interesse Especifico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais 
ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 
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for o caso; 
IX - cronograma físico de serviços e implantação de obras de 
infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e 
outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto 
de regularização fundiária; e 
X - termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos 
ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso 
IX deste artigo. 

Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir 
parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os 
lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando 
for o caso. 

No que diz respeito à regularização fundiária de interesse social, a 

qual é aplicável aos núcleos urbanos infonnais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, a Lei nO 13.465/2017 ampliou os benefícios previstos 

pela legislação anterior, simplificando o respectivo processo. Nessa linha, 

transcreve-se excerto das Informações 00417/2017/CONJUR

MCID/CGU/AGU da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades, as quais se 

encontram transcritas na manifestação da Presidência da República (fi. 29): 

Ocorre que a Lei 13.465/2017 não só preservou todas as regras já 
existentes como ainda ampliou os direitos da população menos 
favorecida pois, dentre outras medidas: 

- previu isenção de custas e emolumentos para os atos de registro em 
cartório relativos à regularização fundiária de interesse social (art. 13, 
§10) cabendo ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
custear esses atos registrais (art. 72); 

- previu a transferência gratuita de imóvel a pessoa física de baixa renda 
que por qualquer título utilize imóvel da União para fins de moradia até 
22 de dezembro de 2016, desde que autorizado por ato da Secretaria de 
Patrimônio da União (art. 86); 

- estendeu a obrigatoriedade de termo de compromisso para as obras de 
infraestrutura e compensações ambientais e urbanísticas que deverão 
ser realizadas pelo Poder Público para fins de regularização fundiária 
de interesse social (art. 37 c/c art. 35, X); 

- estabeleceu a isenção de custas para regularização fundiária de 
interesse social em conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse 
social construídos pelo Poder Público, que se encontrem implantados 
em 22 de dezembro de 2016 (art. 13, §3°); 
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- estabeleceu que cabe ao Ente Público ou ao Município custear o 
projeto de regularização fundiária de interesse social e a implantação da 
infraestrutura essencial (art. 33). E, além dos dispositivos acima 
referidos, voltados expressamente à população de baixa renda, há que 
se mencionar ainda toda a modernização e desburocratização do 
processo de regularização fundiária levado a efeito pela Lei 
13.465/2017, que deverão resultar em um círculo virtuoso de facilitação 
do processo, redução de custos, maior aderência das autoridades 
públicas à medida, mais núcleos urbanos integrados à cidade, promoção 
de cidadania, crescimento da atividade econômica, e assim por diante. 

Registre-se, outrossim, que limitar a regularização fundiária ao 

cumprimento do plano diretor significaria excluir metade dos Municípios 

brasileiros desse processo, tendo-se em vista que, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (fi. 12 das informações 

presidenciais), apenas cerca de 50% (cinquenta por cento) dos Municípios 

brasileiros possuem plano diretor. Ademais, é da própria natureza da 

regularização fundiária atender a áreas informais, que usualmente não estão em 

consonância com o plano diretor das cidades. 

Feitas essas considerações, conclui-se que são improcedentes as 

assertivas do requerente no sentido de que a lei sob invectiva conllitaria com a 

Constituição da República. Em verdade, as alterações introduzidas pela Lei n° 

13.465/2017 representam avanço no que diz respeito à concretização de direitos 

SOCIaiS, uma vez que, aprimorando os mecanismos já previstos na Lei n° 

11.977/2009, promovem o acesso à moradia e a redução das desigualdades 

SOCIaIS. 

No que diz respeito à legitimação fundiária, o requerente aduz, ainda, 

que referido instituto não exigiria o preenchimento dos requisitos constitucionais 

impostos para a usucapião, o que representaria estímulo à grilagem de terras. 

Entretanto, o requerente desconsidera que, de acordo com o artigo 
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23, caput, da Lei nO 13.465/2017 15 , a legitimação fundiária se opera 

"exclusivamente no âmbito da Reurb". E, de acordo com a disciplina do artigo 35 

da mesma lei, anteriormente referido, a aprovação do projeto de regularização 

exige o cumprimento de uma série de requisitos relacionados à otimização das 

funções sociais da cidade. 

Essas condições são aplicáveis a qualquer modalidade de 

regularização (Reurb-S ou Reurb-E). Na verdade, os requisitos específicos do 

Reubr-S destinam-se, apenas, a garantir que o beneficiário realmente esteja em 

posição de vulnerabilidade social,justificando a sua contemplação pelo programa. 

Nada mais razoável, na medida em que esse programa implica a alienação gratuita 

de imóveis públicos, enquanto a Reurb-E é uma modalidade onerosa de aquisição 

de propriedade. 

15 ·'Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade 
conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb. àquele que detiver em área pública ou 
possuir em área privada. como sua. unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urhano 
informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. 
§ 1° Apenas na Reurb-S, a legitimação{undiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes 
condições: 
I - o beneficiário não seja concessionário. foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural: 
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse oufzmdiária de imóvel urbano com a 
mesma finalidade. ainda que situado em núcleo urbano distinto: e 
111 - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial. seja reconhecido pelo poder público o interesse 
público de sua ocupação. 
§ ]O Por meio da legitimação fundiária. em qualquer das modalidades da Rezl/'b. o ocupante adquire a unidade 
imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus. direitos reais. gravames ou 
inscrições. eventualmente existentes em sua matrícula de origem. exceto quando disserem respeito ao próprio 
legitimado. 
§ 3°Deverão ser transportadas as inscrições. as indisponibilidades ou os gravames existentes no registro da área 
maior originária para as matrículas das unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação 
fundiária. 
§ 4° Na Reurb-S de imóveis públicos. a União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios. e as suas entidades 
vinculadas. quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes 
do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimaçãofzmdiária. 
§ 5° Nos casos previstos neste artigo. o poder público encaminhará a CRF para registro imediato da aquisição 
de propriedade. dispensados a apresentação de título individualizado e as cópias da documentação referente à 
qualificação do beneficiário. o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua 
devida qual!flcação e a identificação das áreas que ocupam. 
§ 6° Poderá o poder público atrihuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham 
constado da listagem inicial. mediante cadastramento complementar. sem prejuízo dos direitos de quem haja 
constado na listagem inicial." 
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Nos termos da Lei nO 13.465/2017, a legitimação fundiária destina

se, exclusivamente, à regularização fundiária de núcleo urbano informal 

consolidado, o qual é "aquele de dificil reversão, considerados o tempo da 

ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a 

presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem 

avaliadas pelo Município" (artigo 11, inciso lII, da referida lei). São, pois, 

ocupações antigas, consolidadas e sem possibilidade de serem revertidas sem 

grave convulsão social. 

Desse modo, a exigência de prova de tempo mínimo de ocupação 

poderia inviabilizar o acesso à regularização fundiária pela população de baixa 

renda, especialmente diante da dificuldade de comprovar, precisamente, as datas 

em que os ocupantes passaram a residir nos imóveis. Em razão dessa circunstância 

é que a Lei nO 13.465/2017 possibilita abreviar o processo de regularização, com 

a presunção de que o beneficiário da legitimação fundiária possui direito à 

propriedade do imóvel, desde que haja a edição de ato administrativo declaratório 

que reconheça o núcleo urbano informal consolidado. 

Observa-se, aSSIm, que a legitimação fundiária não favorece as 

ocupações clandestinas, mas, sim, possibilita que a população de baixa renda 

possa se beneficiar da regularização fundiária e receber não apenas o título de 

propriedade do seu imóvel, como o acesso a serviços públicos essenciais. 

Ademais, conforme salientam as informações prestadas pela Presidência da 

República (fl. 42), a eventual concessão de legitimação fundiária a falsificadores 

e grileiros representa desvio de finalidade e está sujeita a anulação. 

Tampouco prospera a assertiva de que a legitimação fundiária 

resultaria na possibilidade de usucapIr imóveis públicos, o que seria 

expressamente vedado pela Constituição. 
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Isso porque o instituto da legitimação fundiária consiste em nova 

modalidade de aquisição originária de propriedade, que é conferida por ato do 

Poder Público para aquele que detiver área pública ou possuir área privada, como 

sua, localizada em núcleo urbano informal consolidado em 22 de dezembro de 

2016. Referida forma de aquisição de propriedade não se confunde com a 

usucapião, a qual, independentemente de qualquer ato emanado do Poder Público, 

consiste em direito subjetivo dos possuidores. 

o mesmo ocorre com a legitimação de posse, prevista no artigo 25 

da Lei n° 13.465/2017 16
, a qual é implementada por ato do Poder Público, por 

meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em 

direito real de propriedade. 

Na sequência, o autor afirma que o Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis desrespeitaria as competências constitucionais relativas aos serviços 

notariais e de registro. Entretanto, conforme mencionam as informações 

presidenciais (fi. 50), o referido sistema não tenciona se imiscuir na prestação de 

serviços notariais e registro; consiste, tão somente, em ferramenta auxiliar de 

integração de atos registrais em plataforma eletrônica, com o intuito de aprimorar 

a gestão e sistematização de dados referentes aos registros realizados pelas 

serventias. Do mesmo modo, a atuação do Operador Nacional do Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis não se confunde com a atividade-fim 

desempenhada pelos cartórios, revelando-se como instrumento capaz de propiciar 

a consolidação da atividade registral em âmbito nacional. 

Por essa razão, não há que se falar em afronta à iniciativa privativa 

16 "Art. 25. A legitimação de posse. instrumento de uso exclusivo para fins de regularizaçãofimdiária. constitui 
ato do poder público destinado a cOI~rerir título, por meio do qualfica reconhecida a posse de imâvel objeto da 
Reurb. com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível 
em direito real de propriedade. na/arma desta Lei." (Grifou-se). 
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dos Tribunais de Justiça para leis que disponham sobre serventias judiciais e 

extrajudiciais (artigo 96, inciso 11, alíneas "b" e "d', da Constituição), haja vista 

que o artigo 76 da Lei n° 13.465/2017 foi editado com fundamento na competência 

privativa da União para legislar sobre registros públicos (artigo 22, inciso :XXV, 

da Lei Maior). 

o autor afirma, ainda, que a atuação do Operador Nacional do 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis desrespeitaria a função fiscalizatória 

dos serviços notariais e de registro conferida ao Poder Judiciário. Entretanto, o § 

4° do artigo 76 da Lei n° 13.465/2017 prevê, expressamente, a atuação do 

Conselho Nacional de Justiça na função de agente regulador do Operador 

Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Confira-se: 

Art. 76. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será 
implementado e operado, em âmbito nacional, pelo Operador Nacional 
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 

(. ..) 

§ 4º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR 
e zelar pelo cumprimento de seu estatuto. (Grifou-se). 

Assim, constata-se que a lei questionada observou as atribuições do 

Poder Judiciário no que respeita à fiscalização dos serviços notariais e de registro 

(artigos 236, § 1°; e 103-B, § 4°, inciso UI, da Constituição de 1988), prevendo a 

participação do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis. 

Com essas considerações, constata-se que as normas hostilizadas se 

compatibilizam com os preceitos constitucionais suscitados como parâmetros de 

controle na petição inicial. 
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IV - CONCLUSÃO
 

Diante do exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se, 

preliminarmente, pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao mérito, pela 

improcedência do pedido veiculado pelo requerente. 

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se 

tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal. 

Brasilia, ó2.-de :: O5de 2018. 

(L.
 
GRACE MARIA PEjfNANDES MENDONÇA 

AdvogadatGeral da União 

'i.A~~~ 
ISAIJORAMARIA B. R. CARTAXO DE ARRU 

Advogada da União 
Secretária-Geral de Conte ioso 
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