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Regularização fundiária urbana: 

As estratégias de atuação descentralizada do 
Estado de Minas Gerais 
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1. Introdução 

O QUE É REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA?

Lei 11.977/2009 (revogada): 
Art. 46. A regularização fundiária consiste no 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.

Lei 13.465/2017 
Art. 9o Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos
aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos
núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de
seus ocupantes.
§ 1o Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as
políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade
econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do
solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional.
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1. Como era feito? 

REGULARIZAÇÃO DA POSSE REGULARIZAÇÃO DA POSSE 

ASPECTOS ASPECTOS JURÍDICOS JURÍDICOS 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Como ter a certeza acerca do domínio da área? 

Alto número de títulos emitidos  e não registrados.

E a aprovação do parcelamento? 
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1. Como era feito? 
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2. Como fazemos hoje? 

REGULARIZAÇÃO DA POSSE REGULARIZAÇÃO DA POSSE 

ASPECTOS ASPECTOS 
JURÍDICOSJURÍDICOS

LEGISLAÇÕES  ESTADUAL E FEDERAL LEGISLAÇÕES  ESTADUAL E FEDERAL 

REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTOREGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO

REGULARIZAÇÃO DA BASE IMOBILIÁRIA REGULARIZAÇÃO DA BASE IMOBILIÁRIA 

ASPECTOS ASPECTOS 
URBANÍSTICOSURBANÍSTICOS

ASPECTOS ASPECTOS 
SOCIAISSOCIAIS

ASPECTOS ASPECTOS 
AMBIENTAISAMBIENTAIS
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1. Como fazemos hoje? 

Núcleo urbano 
informal
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2. Como fazemos hoje? 

• Qual é seu histórico de ocupação?
• De quem é a propriedade?
• Quais os maiores conflitos fundiários?
• Existem lotes vagos sem posse ou abandonados?

• Quais os principais problemas físicos do ambiente?
• Quais as maiores potencialidades?
• Possui infraestrutura essencial?
• Possui áreas de risco?
• Possui áreas de preservação?
• Existe a necessidade de abertura de vias?
• Qual é o padrão construtivo das moradias?

• Qual é o perfil socioeconômico da população?
• Quais as maiores demandas por serviços e espaços

públicos?
• Existe a necessidade de realocação de moradias?

Aspectos
Jurídicos

Aspectos 
sociais

Aspectos
Urbanísticos e 

ambientais
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2. Como fazemos hoje? 
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a) Baixa capilaridade de atuação do Estado

b) Baixa capacidade técnica e financeira do Estado e dos municípios

c) Cultura da informalidade

d) Fragilidade do banco de dados dos CRI’s (inconsistência das matrículas) 

3. Desafios enfrentados
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3. Estratégias adotadas

TCT 
(Apoio técnico) 

TCT
(Apoio técnico + 

LPAC)

Convênio de 
saída

(Repasse de 
recursos)

Parceria com os 
municípios

Associação de 
moradores

Parceria com 
instituições não 
governamentais
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3. Estratégias adotadas

ITEM RESPONSABILIDADE ESTADO 
(SECIR) PREFEITURA CRI

Legenda:

1 Capacitação dos técnicos municipais R R responsável pela 
execução

2 Realização de audiência pública A R A apoia a 
execução

3 Levantamento planialtimétrico e cadastral 
(LPAC) R A

4 Cadastro socioeconômico das famílias A R

5 Pesquisa dominial (elaboração da planta 
de sobreposição) R A

6 Elaboração e aprovação do projeto de 
regularização fundiária A R

7 Emissão e registro da CRF R R

Exemplo de matriz de responsabilidades
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4. Critérios de seleção

Capacidade institucional

• Possui órgão e técnicos habilitados para aprovar projetos de 
parcelamento e de regularização fundiária?

• Existem profissionais disponíveis para realizar o cadastro? 

• Possui órgão e técnicos habilitados para licenciamento 
ambiental, quando necessário?

• Possui legislação municipal para regularização fundiária?

• Existem parâmetros urbanísticos pré-estabelecidos?
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4. Critérios de seleção 

Características do núcleo urbano informal
• Qual o perfil socioeconômico das famílias?
• Qual o tempo médio de posse mansa e pacífica?
• Qual a finalidade predominante de ocupação? (residencial,

comercial, industrial)
• Qual a densidade de ocupação?
• Há conflitos em relação ao domínio da área/gleba?
• Qual a declividade média?
• Existem setores de risco? Áreas de preservação ambiental?



1414

4. Mecanismos de apoio aos municípios

Ata de RP para LPAC (empresas habilitadas) Ata de RP para LPAC (empresas habilitadas) 11

Ata de RP contratação integral (em análise pela Ata de RP contratação integral (em análise pela 
CEF)CEF)22
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5. Os projetos em andamento 

Tipo de cooperação Nº de municípios atendidos Nº aproximado de famílias 
beneficiadas

TCT de apoio técnico 8 3800

TCT apoio técnico + LPAC 5 2100

Convênio de saída 1 350

Total 14 6250

Quadro resumo – municípios cooperados

Nº de municípios Nº de imóveis

42 52

Quadro resumo – processo para arrecadação de áreas institucionais  
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AGRADECEMOS A PRESENÇA DE 
TODOS!

MATHEUS GUIMARÃES NOVAIS
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

TEL: (31) 3915 7054 


