
2. Passo a passo da REURB
 - Diagnóstico do núcleo urbano informal e classificação da modali-
dade, REURB-S ou REURB-E;
Nesta etapa o município identifica a qual modalidade pertence o núcleo, 
feito isso é indicado de quem será a responsabilidade pelas etapas se-
guintes, posteriormente será  delimita a área a ser regularizada, são 
feitas buscas para identificar os proprietários existentes em cartório e 
elaborada plantas para identificar as áreas.
 - Notificações;
Após identificados os proprietários existentes em cartório, o município 
faz a notificação dos mesmos, para que se manifestem a respeito do 
procedimento de REURB.
 - Projeto de REURB
Agora serão feitos todos os estudos técnicos necessários para montar o 
projeto de regularização, isso envolve:
• Análises jurídicas;
•• Levantamentos topográficos;
• Estudos técnicos Ambientais;
• Levantamento de possíveis áreas de Risco;
• Identificação das deficiências na infraestrutura básica;
• Entre outros.
 - Cadastramento Social
ÉÉ fundamental que se faça o cadastro social das famílias que ocupam o 
núcleo a ser regularizado, quando são levantadas as informações dos 
ocupantes beneficiados pela REURB.
PPara a elaboração ou atualização dos cadastros socioeconômicos dos 
moradores, sugere-se a coleta de informações como: RG, profissão, 
estado civil, filiação, composição familiar, renda familiar e tipo e tempo 
de posse. A coleta de documentos para instrução da regularização 
fundiária depende das exigências legais relativas ao instrumento jurídico 
utilizado, tais como cópias de RG, CPF, comprovante de residência e cer-
tidão de casamento.
 - Aprovação da REURB
A aprovação da REURB importa na emissão da Certidão de Regularização 
Fundiária (CRF), ato administrativo de aprovação da regularização que 
deverá acompanhar o Projeto de Regularização Fundiária aprovado.
Neste documento serão dados os direitos reais aos ocupantes, esta lei 
inova com o instrumento da legitimação fundiária.
PPara ter direito à legitimação fundiária, o beneficiário deve atender às 
seguintes condições:
• Não ser o beneficiário concessionário, foreiro ou proprietário de 
qualquer imóvel urbano ou rural; • Não ter sido contemplado com outra 
legitimação fundiária ou legitimação de posse de imóvel urbano com a 
mesma finalidade;
•• No caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, ser devida-
mente reconhecido o interesse público.
 - Registro em cartório
RRecebida a Certidão de Regularização Fundiária, o oficial do cartório de 
registro de imóveis deve efetuar todos os atos de registro até a    consti-
tuição do direito real no nome do beneficiário. Para tanto, deve adotar o 
memorial descritivo apresentado no âmbito do Projeto de Regularização 
Fundiária, averbando-o na matrícula existente, independentemente de 
provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de dis-
ponibilidade ou remanescente

A Lei n° 13.465, de 2017, ainda trata de outros aspectos da regu-
larização fundiária urbana que não foram tratados nesta cartilha. 
Além disso, a Lei cuida da regularização fundiária rural e alguns 
procedimentos relacionados à regularização fundiária de imóveis 
do patrimônio da União. Desse modo, uma leitura mais atenta da 
Lei é recomendável para quem se interessa pelo tema. A equipe 
do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério 
dasdas Cidades está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais 
não contempladas nesta cartilha, empenhando-se para levar a 
todos interessados na REURB o mais alto nível de conhecimento e 
capacitação.

 Fonte: Cartilha do Ministério das Cidades.

Lei nº 13.465, de 2017.
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A Prefeitura de Ribeirão Pires deu início, em setembro de 2021, ao 
programa “A Casa é Minha, ação inédita de Regularização Fundiária 
Urbana (REURB). Em um ano de implantação das ações, a Prefeitura 
realizou a regularização de 55% das moradias irregulares da cidade, 
nos bairros Vila Guerda, Jardim Planteucal, Jardim Petrópolis, Porto 
das Dunas, Jardim Serrano e Planalto Bela Vista. 

CCom o REURB, a cidade contabiliza ganhos ambientais, como a         
manutenção de áreas verdes; a correta destinação dos efluentes; 
além da correta tributação desses imóveis; recolhimento de impostos 
em eventuais vendas (ITBI); fiscalização mais efetiva, tendo em vista 
o reconhecimento do responsável pelo imóvel; e melhor ordenamen-
to urbano.

O Brasil avançou na construção de uma política fundiária para as            
cidades. Como a terra é um bem essencial à vida, cabe ao Poder          
Público trabalhar incansavelmente para que todos tenham acesso a ela. 
Para plantar, morar, trabalhar, transitar e desenvolver inúmeras outras 
atividades do dia a dia, a terra é insumo fundamental e, considerando 
sua característica de algo que não se reproduz com o trabalho e que 
sofre com a ação do homem sobre a natureza, deve ser ocupada e      
utilizadautilizada com critérios. O ambiente rural também precisa de política 
fundiária consistente e ampla, mas é nas cidades que a questão se 
torna mais complexa, pois, nestes espaços, há uma concentração 
humana e de atividades muito maior, que disputam por lugares mais 
bem localizados e servidos de infraestrutura e equipamentos. Esta    
cartilha apresenta as bases da regularização fundiária urbana, a REURB, 
de acordo com a Lei federal n° 13.465, de 2017, aprovada recente-
mente. A lei cria novos instrumentos e desburocratiza os procedimen-
tos de regularização, ampliando as possibilidades e a escala de atuação 
das prefeituras e dos cartórios de registro de imóveis. É importante que 
o tema da regularização fundiária urbana se fortaleça e se consolide 
cada vez mais na agenda das políticas públicas, principalmente para a 
melhoria das condições de gestão territorial e para a promoção da se-
gurança jurídica nas transações imobiliárias e em benefício da popu
lação carente, que mais sofre com a questão da moradia.

Regularização Fundiária Urbana

De acordo com a Lei n° 13.465, de 2017, a REURB é o conjunto de medi-
das jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorpo-
ração dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano 
e à titulação de seus ocupantes. Os núcleos urbanos informais são 
aqueles núcleos clandestinos, irregulares ou nos quais não foi possível 
realizar a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação 
vigente à época de sua implantação ou regularização, os núcleos Ur
banos Informais Consolidados são aqueles de difícil reversão, consid-
erados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização 
das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre 
outras circunstâncias.

Titulação é o processo de reconhecimento dos direitos dos ocupantes 
de, dentre outros, permanecer com sua edificação no local ocupado. 
Mas para que estes títulos tenham validade no mundo das leis (gozem 
de segurança jurídica), é preciso que sejam registrados no cartório de 
registro de imóveis, conforme determina o Código Civil brasileiro.

1. O que é Reurb?

O procedimento de regularização fundiária urbana depende da 
definição de uma entre duas modalidades possíveis:
 • REURB-S: Regularização fundiária de Interesse Social
Aplica-se aos núcleos urbanos informais ocupados predominante-
mente por população de baixa renda, assim declarados em ato do 
Poder Executivo municipal.
 • REURB-E: Regularização Fundiária de Interesse Específico

 Aplica-se aos demais casos, consideradas as peculiaridades locais e 
regionais de cada ente federativo. A classificação acima define a ex-
istência ou não de direito à gratuidade das custas e emolumentos no-
tariais e registrais cobradas pelos cartórios, além de implicar a re-
sponsabilidade pela elaboração e custeio do Projeto de Regularização 
Fundiária Urbana e da infraestrutura essencial necessária, nos se-
guintes termos:

 • Para a REURB-S, independentemente da dominialidade da área, os 
custos recaem sobre o Poder Público.

• Na REURB-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por 
seus potenciais beneficiários ou requerentes privados. Sobre áreas 
públicas, se houver interesse público, o Município poderá proceder à 
elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da im-
plantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança dos seus 
beneficiários.  

1.2 Modalidade de REURB

A maior parte das medidas previstas na REURB ocorre no nível adminis-
trativo, normalmente, no órgão do Poder Municipal responsável pela 
regularização fundiária urbana. Por isso, é o Município o principal 
agente da REURB, uma vez que também compete a este o planejamen-
to e a gestão da ocupação urbana.
A União e os Estados têm como função primordial a oferta de capaci-
tação, de assistência técnica e de recursos para que os Municípios 
cumpram adequadamente esta responsabilidade, além de, como será 
visto à frente, estarem legitimados a solicitar a REURB.

1.1 Papel dos entes federados
São legitimados para solicitar a REURB:

 • A União; os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente 
ou por meio de entidades da administração pública indireta;
 • Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou 
por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, 
fundações e certas organizações sociais;
 • Os proprietários de im • Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorpora-
dores;
 • A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e
 • O Ministério Público.

 É importante frisar que os legitimados poderão promover todos os 
atos necessários à regularização fundiária, inclusive requerer os atos 
de registro, mas quem é competente para aprovar a REURB é o Mu-
nicípio. O requerimento da regularização fundiária é o documento 
necessário para instaurar o processo no Município, devendo ser apre-
sentado por um dos legitimados. No caso de iniciativa do próprio Poder 
Público municipal, este instaura o processo de REURB de forma direta. 
Caso o Município indefira o pedido, deve indicar as medidas a serem 
adotadas para uma eventual reformulação e reavaliação.

Podem requerer a REURB apenas as organizações da sociedade civil 
de interesse público ou outras associações civis que tenham por fi-
nalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regu-
larização fundiária urbana.

Núcleos que não são objeto de conflitos fundiários, que possuem in-
fraestrutura adequada e uma comunidade organizada, que deseja a 
sua regularização, podem ser priorizados e regularizados de forma 
bem mais rápida.

1.3 Quem pode e como requerer a REURB
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