
NOTA TÉCNICA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 759  

 

A presente Nota Técnica foi elaborada pelas instituições abaixo assinadas e por um conjunto 

de técnicos com larga experiência no desenvolvimento e aplicação de políticas públicas 

voltadas especialmente ao parcelamento, uso e ocupação do solo, onde se destaca a atuação 

no campo da regularização fundiária. 

Este trabalho visa se prestar como subsídio ao conjunto de parlamentares do Congresso 

Nacional que terão como tarefa a análise e aprovação ou não da MP 759. 

 

Nota Técnica - Preliminar 

1- Ausência de caracterização da urgência 

De início cabe frisar a estranheza quanto à adoção do procedimento legislativo pela via eleita 

da Medida Provisória. Não encontram presentes qualquer um dos elementos que justifiquem o 

grau de urgência que caracteriza a edição de uma medida provisória. 

Argumentarão alguns que também a Lei 11.977/09 é proveniente da conversão da MP 459, no 

entanto, cabe aqui distinguir que anteriormente não se possuía uma legislação específica que 

tratasse da regularização fundiária como enfrentamento ao déficit habitacional qualitativo. 

Além disso, as medidas urgentes de incentivo à economia nacional, visando o enfrentamento 

da crise mundial presente naquele momento, exigiram ações rápidas por parte do governo 

federal como a edição de uma lei para o Programa Minha Casa Minha Vida, a fim de incentivar 

a modalidade da construção civil e de se enfrentar o déficit habitacional quantitativo para as 

camadas da população mais pobre, inserindo-se a regularização fundiária em um espectro 

mais amplo de estímulo ao desenvolvimento econômico. 

No cenário atual tal situação não se configura. O país possui hoje uma legislação sólida no 

campo da regularização fundiária, que merece sim ajustes pontuais de modo a se obter o 

aprimoramento continuo, superando-se entraves que se apresentam na aplicação concreta da 

lei, mas que, para tanto, exigem uma profunda reflexão e o envolvimento dos diversos 

segmentos da sociedade. 

A existência de um arcabouço jurídico próprio, representado especialmente pelas Leis 

10.257/01, 11.977/09 e 6.015/73, reconhecido nos foros internacionais como um conjunto 

legislativo dos mais avançados em matéria de diversidade de instrumentos e de regularização 

fundiária, especialmente no que tange aos aspectos de interesse social, não justifica a edição 

de uma nova legislação impressa sob a pressão de uma injustificável urgência. 

Essa espada da urgência impõe à sociedade brasileira a perda da possibilidade de discutir um 

projeto de lei que venha a produzir um avanço ainda maior em matéria de regularização 

fundiária e de melhor ordenamento territorial em benefício da função social da propriedade e 

das cidades. Nosso parlamento premido pelo tempo exíguo e tendo que se ater a uma peça de 

precária consistência técnica fica assim castrado no cumprimento de sua principal atribuição. 

2- Incorporação de temas diversos e estranhos entre si 



A Lei Complementar 95 de 1988, também aplicável às medidas provisórias, estabelece 

princípios de prática legislativa e a MP 759 viola, ao menos, três dos princípios legais dispostos 

no seu art. 7º, neste sentido, enquanto a Lei Complementar orienta que, excetuadas as 

codificações, cada lei tratará de um único objeto, a  MP 759 estabelece:  i) Procedimentos de 

Regularização Rural e Outras Disposições;  ii) Regularização Fundiária Urbana; 

iii)Procedimentos de Alienação de Imóveis da União e Outras Disposições, ou seja, objetos 

distintos e estranhos entre si, não vinculados, nem por afinidade, nem por pertinência e nem 

por conexão.  

 

3- Da ausência do devido processo participativo da sociedade 

A sociedade brasileira vem demonstrando das mais diferentes formas o seu amadurecimento 

em relação à democracia, exigindo participação mais ativa nos processos decisórios, bem 

como no processo de elaboração das normas que regem a vida cotidiana do país. 

Não mais é aceita a ideia de participação social somente através dos sufrágios eleitorais. A 

população quer opinar sobre as matérias legais propostas. 

Em relação ao processo legislativo do ordenamento territorial, a participação social é feita 

principalmente através da prévia análise e manifestação dos Conselhos de Habitação, pelos 

órgãos colegiados de política urbana, por meio de conferências, debates, audiências e 

consultas públicas. A gestão democrática da cidade deve permear a elaboração de normas 

urbanísticas nos níveis nacional, estadual e municipal, devendo ter assim uma participação 

correlata nos três níveis federativos. 

A imposição de uma nova estrutura legal como a MP 759, no formato como se apresenta, 

desestrutura toda uma construção legislativa existente, consolidada ao longo de mais de 30 

anos de amadurecimento e de aplicação concreta da regularização fundiária em todo o 

território nacional.  

Certamente muitas das lacunas e disposições conflituosas do texto da MP 759 teriam sido 

sanadas caso houvesse ocorrido uma discussão ampla envolvendo os diversos fóruns que 

representam a população e profissionais que há muito militam na área. 

Ainda que o Ministério das Cidades tenha se cercado inicialmente de um conjunto de técnicos 

unilateralmente convidados para o desenvolvimento de uma nova legislação, essa convocação 

não substitui de forma alguma a necessidade de participação da sociedade civil, especialmente 

a necessidade de participação do Conselho das Cidades – ConCidades. 

 

Nota Técnica –No Mérito 

No mérito buscamos salientar as questões centrais que demonstram a inoportunidade da 

proposta legislativa apresentada. 

 

No âmbito urbano  

1 – A desconstrução do arcabouço jurídico existente 



Desde os anos 60 a questão da Reforma Urbana vem sendo pauta importante dos segmentos 

profissionais vinculados com essa temática, especialmente dentre os arquitetos. Nessa linha 

de desenvolvimento temporal podemos identificar dois marcos de maior relevância, dos quais 

derivaram as legislações mais modernas, um: a edição da Lei 6766/79 que traz regramentos 

para o parcelamento do solo em todo o território nacional, impõe procedimentos, regra 

questões contratuais e introduz a temática da regularização fundiária, ainda de forma 

embrionária mas já estabelecendo um modos operandi a orientar os aplicadores da Lei. O 

Outro marco relevante é a Constituição Federal de 1988 que introduz o capítulo próprio da 

Política Urbana, do qual deriva o importante instrumento da usucapião especial urbana e 

posteriormente o Estatuto da Cidade, Lei 10.251/01. 

Em 2009 é editada por sua vez a Lei 11.977/09 atualizada em alguns pontos pela Lei 

12.424/11, constituindo-se no mais importante instrumento jurídico a tratar da matéria da 

regularização fundiária urbana, sendo reconhecida internacionalmente como uma normativa 

jurídica avançada e como modelo a ser seguido. 

Tal o reconhecimento que a Lei 11.977/09 alcançou que os Tribunais de Justiça passaram a 

adaptar as suas Normas de Serviço, instrumento de orientação procedimental para os 

Registros Imobiliários, ao novo texto legal. É o caso do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo que editou os Provimentos 18/12, 21/13 e 37/13 pelos quais, em alguns pontos, 

interpreta o texto legal e o traduz em procedimentos operativos, possibilitando dessa forma 

que se dê eficácia à norma. 

Essa experiência do TJ/SP demonstra por si só que o texto da Lei 11.977/09 estava a merecer 

reparos que permitissem o seu aprimoramento, questões pontuais, que com a devida e 

acurada técnica legislativa, lastreada na experiência prática de centenas de municípios que 

vêm aplicando a referida lei cotidianamente, poderiam possibilitar o avanço ainda maior da 

legislação em vigor, garantindo-se assim a sua maior eficácia. 

Não há, portanto, qualquer objeção à instauração de um processo de revisão da Lei 11.977/09, 

nem tampouco que, aproveitada toda a sua estrutura fosse ela transformada em um novo 

diploma legal, configurada com nova numeração. 

O problema central é que de forma irresponsável a MP 759 propõe a revogação pura e 

simples, in totum, da vigente e bem estruturada Lei 11.977/09. 

Não bastasse isso, se torna inaplicável (art. 57) parte da Lei 6.766/79 não trazendo para o texto 

da nova proposta legislativa o conteúdo ali existente, que desta forma deixará simplesmente 

de existir, ocasionando uma lacuna que impossibilitará a atuação dos técnicos responsáveis 

pela aplicação das medidas saneadoras nos casos de parcelamentos do solo irregulares. 

Nessa mesma linha as revogações impostas ao texto da Lei 6.015/73 que disciplina os 

procedimentos registrais, o que ocasionará uma enorme confusão quanto à correta forma de 

se proceder ao registro empreendimento, dos lotes ou unidades habitacionais e sua 

transferência para a população diretamente interessada. 

 

2 – Da técnica legislativa 

Não é necessária a formação específica no campo do Direito para que se verifique que o texto 

da MP 759, editado em 22.12.2016, padece de boa técnica legislativa, sendo impreciso em 



suas conceituações técnicas, na sua estruturação e no seu encadeamento lógico das temáticas 

abordadas. 

Imagine-se a aplicação de referida lei caso venha a ocorrer a conversão da MP 759 sem 

qualquer alteração. 

É de se questionar qual a motivação que leva o Governo Federal a encaminhar ao Congresso 

Nacional um texto que depõe contra a imagem de rigor técnico, que é o mínimo que qualquer 

cidadão espera de seu governo. 

Com a edição da MP 759 o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades propõe a 

supressão de toda a parte da Lei 11.977/09 que trata da regularização fundiária, de parte 

importante da Lei 6.766/79 e da Lei 6.015/73, propondo em seu lugar um texto mal 

estruturado, repleto de lacunas, de contradições e inconstitucionalidades. 

Grande parte do que se encontra disposto na MP 759 dependerá de Decreto regulamentador 

uma vez que na forma como apresentada não será auto aplicável, ou seja, propõe-se uma 

legislação com a argumentação de simplificação e agilização que, entretanto, não conseguirá 

ser auto aplicável, dependendo de procedimento externo ao Poder Legislativo para a sua 

tradução e explicação. 

Nesse cenário o técnico municipal, aplicador concreto da regularização fundiária, terá em suas 

mãos uma legislação vaga e imprecisa, repleta de lacunas que obrigará à leitura paralela do 

decreto regulamentador, Assim serão necessários dois diplomas legais, posto que o texto da 

MP se revela inaplicável em vários aspectos. 

 

3 - Da inconstitucionalidade 

Pelo artigo 62 da Constituição Federal, somente em caso de relevância e urgência o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. Não é o caso, já que nossa legislação sobre questões 
fundiárias possui instrumentos mais avançados que os previstos na MP. 

Além disso, de acordo com o inciso IV do parágrafo 1º do mesmo artigo (62), é vedada a edição 
de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 

Se existe essa precaução de matérias que sejam objeto de propostas de leis no Congresso 
Nacional não poderem ser alvo de medidas provisórias, o que dizer de matérias que já foram 
disciplinadas por lei e que têm produzido efeitos jurídicos e resultados em benefícios de um 
grande número de pessoas, como é o caso da regularização fundiária. 

Inadmissível que regimes jurídicos sobre regularização fundiária, reforma agrária e sobre 
imóveis da União possam ser modificadas por meio de medida provisória sob o pretexto de 
relevância e urgência. 

Essa afirmação nos leva a mais um aspecto da inconstitucionalidade da Medida Provisória 
como a espécie normativa adequada. Por versar sobre várias matérias já disciplinadas em 
legislações federais, não foram respeitados nenhum dos espaços institucionais de gestão 
democrática para promover o diálogo com a sociedade civil, instituições públicas, entes 



federativos (estados e municípios) que desempenham distintos papéis na aplicação, na 
execução, no monitoramento, na fiscalização, ou como destinatários dessas legislações. 

No caso da regularização fundiária urbana, as mudanças propostas na MP 759 deveriam ter 
sido submetidas a um processo de discussão e diálogo com o Conselho das Cidades cujas 
competências são oriundas da Medida Provisória 2220/2001, que criou o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano – CNDU. 

4 – Da inversão de lógica 

Toda a lógica que vem sendo construída no ordenamento jurídico nacional no campo da 

política urbana, desde a Constituição de 1988, tem se pautado pelo respeito ao princípio da 

moradia digna, da função social da propriedade e da cidade, na melhoria da qualidade de vida 

em nossas cidades, do adequado ordenamento territorial e da melhoria ambiental, 

implantação de infraestrutura e garantia de áreas públicas, passando de forma matricial pela 

participação da sociedade. 

Com a edição da MP 759 tais princípios deixam de ganhar expressividade ou simplesmente 

deixam de ser mencionados, passando a vigorar a lógica da titulação, da inclusão no mercado, 

da financeirização, do desenvolvimento econômico.  

Esse segundo rol de objetivos não são desprezíveis, mas tem de ser encarados como 

consequência da aplicação dos princípios orientadores que tem a qualidade de vida do cidadão 

e das cidades em primeiro plano. 

Princípios introduzidos como da competitividade, da eficiência energética, da complexidade 

funcional (art. 8º § único) ou da eficiência na ocupação e no uso do solo (art. 10, VIII) são 

estranhos à lógica da política urbana, demonstrando que o texto procede de técnicos pouco 

afeitos à temática da regularização fundiária. 

Na proposição da MP 759 os empreendimentos de interesse específico, quais sejam, aqueles 

destinados à população de mais alta renda passam a ganhar uma flexibilidade quanto à 

exigência de atendimento aos parâmetros técnicos o que se apresenta incompatível com o 

interesse público, ao passo que situações de interesse social passam a ter maiores exigências.  

Tal tipo de inversão de valores pode ser observado na nova figura da Legitimação Fundiária, 

aplicável indistintamente às situações de interesse específico como social e na qual somente 

os últimos terão de atender a algum tipo de requisitos, como a proibição de ser proprietário de 

outro imóvel (art. 21, § 4º). Os lotes destinados à população de maior renda ficam isentos do 

cumprimento de qualquer critério. 

Veja-se, por exemplo, que no art. 58 de forma genérica tanto para interesse específico quanto 

social fica dispensada a desafetação. Isso fere o interesse público, uma coisa é dar um 

tratamento diferenciado àquela população vítima da péssima distribuição de renda do país, 

outra abrir mão de patrimônio público sem qualquer critério beneficiando de forma indireta 

aqueles que movidos pela ganância promovem a implantação de loteamentos irregulares 

Verifica-se por vezes a presença equivocada do discurso de que deve haver o princípio da 

isonomia e assim todos devem ter o mesmo tipo de tratamento, que evolui para a lógica de 

que situações diversas devem ter tratamento igualitário. Esse raciocínio acaba por eliminar a 

diferenciação entre interesse específico e social. 



Nos cenários em que se compara a existência de situações fáticas diversas há que se lembrar a 

lição de Aristóteles: 

Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

na medida de sua desigualdade. 

 

5 - Do licenciamento em APP 

A regularização fundiária em áreas de preservação permanente, nos termos da legislação 
anterior, estava calcada em três conceitos fundamentais: área urbana consolidada; estudo 
técnico e capacidade técnica municipal para o licenciamento urbanístico e ambiental 
integrado. Esses conceitos estavam claramente definidos nas normas de regularização 
fundiária presentes na Lei 11.977/09. 

O primeiro desses conceitos, área urbana consolidada, é o requisito primordial para admissão 
da regularização fundiária em áreas de preservação permanente. Na Lei Federal 12.651/12, a 
definição de área urbana consolidada - prevista no inciso XXVI do art. 3º - remetia para a 
definição presente no inciso II do art. 47 da Lei 11.977/09. Com a revogação de todo o capítulo 
III da Lei 11.977/09, não existe mais o conceito de área urbana consolidada que amparava a 
admissibilidade de regularização fundiária em áreas de preservação permanente. 

Além disso, a regularização fundiária, com definições e condições estabelecidas na Lei 
11.977/09, foi incluída na Lei 12.651/12 como uma das atividades de interesse social que 
justifica a intervenção em áreas ambientalmente protegidas (vide inciso IX do ar. 3º da Lei 
12.651/12). Ocorre que com a revogação do Capítulo III da Lei Federal 11.977/09, 
desapareceram do normativo federal as citadas condições para a regularização fundiária. 

Na MP 759/2016 não está definido e explicitado o conteúdo do estudo técnico que embasará a 
admissão da regularização fundiária em áreas de preservação permanente. É esse estudo 
técnico que precisa demonstrar “a melhoria das condições ambientais em relação à situação 
anterior com a adoção das medidas nele preconizadas”. 

Relativamente ao licenciamento da regularização fundiária, o artigo 53 da Lei 11.977/09 era 
bastante claro ao definir que a aprovação municipal do projeto da regularização fundiária 
correspondia ao licenciamento urbanístico do projeto de regularização fundiária de interesse 
social, bem como ao licenciamento ambiental. Ou seja, licenciamento único, integrado. Desde 
que o município comprovasse as condições para o licenciamento ambiental, com a existência 
de conselho de meio ambiente e de órgão ambiental capacitado. Havia inclusive a definição de 
órgão ambiental capacitado: “considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que 
possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição para análise do 
projeto e decisão sobre o licenciamento ambiental”. 

E para os casos de municípios não competentes para o licenciamento ambiental, a Lei 
11.977/09 também previa expressamente a possibilidade de admissão, pelos Estados, da 
regularização fundiária em áreas de preservação permanente, mantida a competência 
municipal para o licenciamento urbanístico. 

A MP 759/2016, ao revogar os dispositivos da Lei 11.977 que tratavam da regularização 
fundiária urbana, afastou os fundamentos para a aprovação integrada na regularização 



fundiária, com todo o detalhamento para o licenciamento nos casos de presença de áreas de 
preservação permanente. 

Todo o debate sobre as áreas de proteção ambiental urbanas, ocupadas por moradias de 
interesse social, desde as resoluções CONAMA, desembocaram nos fundamentos, definições e 
instrumentos da Lei federal 11.977/2009. Estes dispositivos foram acolhidos pela Lei 
complementar 140/2011, no tocante à cooperação federativa em matéria de licenciamento 
ambiental, e incorporados ao Código Florestal, Lei federal 12.651/12. Os instrumentos 
revogados são parte de um sistema constitucional de proteção ambiental que se encontrava 
em construção, em diversos municípios, e fora severamente interrompido. A MP 759, ao 
revogar todo capítulo III da Lei federal 11.977/09, desconsidera essa construção teleológica 
além de não justificar o sentido da revogação, e sequer na sua exposição de motivos estes 
aspectos ambientais legais são mencionados. 

 

CONCLUSÃO 

1. O conteúdo da MP 759 não se caracteriza como urgência, uma vez que já se dispõe de 

arcabouço jurídico próprio, ferindo assim a CF/88 em seu art. 62 

2. A precária estrutura de lógica e de técnica legislativa não permite extrair da MP 759 

uma normativa jurídica capaz de conduzir a uma aplicação eficaz dos processos de 

regularização fundiária, vindo a produzir exatamente o efeito contrário à suposta 

eficiência propagada pelo governo federal. 

3. A série de inconstitucionalidades apresentadas ferem o pacto federativo ensejando 

questionamentos que podem inviabilizar os processos de regularização fundiária que 

hoje possuem procedimentos que vêm se consolidando  

4. A MP 759, com a revogação do Capítulo 3 da Lei 11.977, bem como, dos art. 288-A a 

art. 288-G (Art. 73) que tratam do registro da regularização fundiária na Lei 6.015/73 e 

inaplicabilidade de parte da Lei 6.766/79 (art. 57), quebra toda a lógica construída 

durante anos a fio. A mudança abrupta como proposto exigirá um recomeço que 

implicará na necessidade de reestruturação procedimental administrativa, judiciária e 

registral. 

5. Inovações como Direito de Laje e Legitimação Fundiária que poderiam se apresentar 

como um avanço, da forma como propostos se demonstram inaplicáveis dependendo 

de regulamentação posterior. 

 

Instituto Polis 
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ANEXO I  

Matriz Comparativa entre a Legislação Revogada e a MP 759/16 

 

Lei 11.977/09 MP 759/16 

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.  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - 

REURB, a qual abrange medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de núcleos urbanos informais.   

ÁREA URBANA: parcela do território, 

contínua ou não, incluída no perímetro 

urbano pelo Plano Diretor ou por lei 

municipal específica 

NÚCLEOS URBANOS - os adensamentos com 

usos e características urbanas, ainda que 

situados:   

a) em áreas qualificadas como rurais; ou   

b) em imóveis destinados 

predominantemente à moradia de seus 

ocupantes, sejam eles privados, públicos ou 

em copropriedade ou comunhão com ente 

público ou privado 

ÁREA URBANA CONSOLIDADA: parcela da 

área urbana com densidade demográfica 

superior a 50 (cinquenta) habitantes por 

hectare e malha viária implantada e que 

tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 

equipamentos de infraestrutura urbana 

implantados:            

a) drenagem de águas pluviais urbanas;  

b) esgotamento sanitário;           

 c) abastecimento de água potável;            

d) distribuição de energia elétrica; 

ou           

          e) limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos 

NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS 

CONSOLIDADOS:   

I - aqueles existentes na data de publicação 

desta Medida Provisória; e   

II - aqueles de difícil 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 pelos Municípios ou pelo Distrito 

Federal 

 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: 

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;    
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ASSENTAMENTOS IRREGULARES: ocupações 

inseridas em parcelamentos informais ou 

irregulares, localizadas em áreas urbanas 

públicas ou privadas, utilizadas 

predominantemente para fins de moradia;  

NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS - os 

clandestinos, irregulares ou aqueles nos 

quais, atendendo à legislação vigente à época 

da implantação ou regularização, não foi 

possível realizar a titulação de seus 

ocupantes, sob a forma de parcelamentos do 

solo, de conjuntos habitacionais ou 

condomínios, horizontais, verticais ou mistos 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 

SOCIAL: regularização fundiária de 

assentamentos irregulares ocupados, 

predominantemente, por população de baixa 

renda, nos casos: 

a) em que a área esteja ocupada, de 

forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 

(cinco) anos;  

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;            

 

REURB DE INTERESSE SOCIAL - Reurb-S - 

aplicável a núcleos urbanos informais 

ocupados predominantemente por população 

de baixa renda, observado o disposto em ato 

do Poder Executivo federal 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 

ESPECÍFICO: regularização fundiária quando 

não caracterizado o interesse social  

REURB DE INTERESSE ESPECÍFICO - Reurb-E - 

aplicável a núcleos urbanos informais 

ocupados por população não qualificada na 

hipótese definida na Reurb-S 

DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA: 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 

 

LEGITIMAÇÃO DE POSSE: 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 

LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA constitui forma 

originária de aquisição do direito real de 

propriedade, conferido por ato discricionário 

do Poder Público àquele que detiver área 

pública ou possuir área privada, como sua, 

unidade imobiliária com destinação urbana, 

integrante de núcleo urbano informal 



consolidado. 



 


