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30 milhões de imóveis
irregulares no Brasil



O QUE É REURB?



Legislação

Lei 14.382/2022 - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP)



Vantagens e beneficios



IMPACTO SOCIAL DA 
REURB

✓ Instrumento de redução da violência contra a mulher;
✓Instrumento de redução do trabalho infantil com a 
garantia de “condições de vida adequadas” e criança na 
escola é um fator  de redução da pobreza; 
✓Diminuição da natalidade – famílias passam a ter 
menos filhos e, por conseqüência, investem melhor em 
sua educação; 
✓Reconhecimento da ocupação de grupos sociais com 
identidade cultural próprias (Ex. quilombolas, 
mantendo-se em seu território; 
✓Seguro para a velhice; 
✓Redução dos índices de depressão através da 
estabilidade emocional decorrente da segurança da 
posse;  



IMPACTO ECONÔMICO DA 
REURB

✓Elevação da arrecadação do ITBI/ITCD;

✓Elevação da arrecadação do IPTU; 

✓Elevação da arrecadação do ISS; 

✓Circulação de crédito imobiliário/bancário;

✓30% na valorização do imóvel regularizado; 



Modalidades (art.5.º - Decreto 9.310/20 18)

REURB-S REURB-E



Legitimados (art.7.º - Decreto 9.310/20 18)



Legitimação Fundiária (art. 16 - Decreto 9.310/2018)



Legitimação de Posse (art. 18 - Decreto 9.310/2018)



Procedimento Administrativo
(art.14 - Decreto 5.444/20 19)



O protagonismo do município na REURB



O Projeto de Regularização Fundiária



Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária



Certidão de Regularização Fundiária



Modelo CRF



ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 
14.382/2022 

Sistema Eletrônico 
Art. 17. O § 1º do art. 76 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, passa a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 76. ......................................................................................................

§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos 
por meio eletrônico, nos termos dos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

Reurb E e S 

Enunciado 16 - A qualificação registral de Reurb-S pode ser flexibilizada
no cumprimento de requisitos formais relativos à especialidade
subjetiva e objetiva, desde que possível a identificação das pessoas e
dos imóveis envolvidos na regularização fundiária.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm


ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 
14.382/2022 

PRAZOS
“Art. 205 _________________________________________________________________

Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da
prenotação cessarão decorridos 40 (quarenta) dias de seu lançamento no Protocolo.”

LEI 13.465/2017 LEI 14.382/2022

• Prenotação /Autuação /Devolutiva => 
15 dias 
•Procedimento Registral => 60 dias 

✓ Prenotação /Autuação /Devolutiva 
=> 10 dias 
✓Procedimento Registral => 40 dias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm


Fluxo do procedimento de Regularização Fundiária 

Urbana - REURB (Lei complementar nº5.444/2019)



REURB no município de Teresina



REURB no município de Teresina



REURB na Prática Etapas







ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
EXTRAJUDICIAL 

❖ “Art. 216-B. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de

imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada
extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel, nos

termos deste artigo.

❖LEGITIMADOS:
✓Promitente comprador
✓Cessionários ou promitente cessionários;
✓Sucessores;
✓Promitente Vendedor;

* Representados por advogado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm


ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
EXTRAJUDICIAL 

❖DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

✓Instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão ou de sucessão, quando for o caso;

✓Prova do inadimplemento;

✓Certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do
requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de
compra e venda do imóvel objeto da adjudicação;
✓ Comprovante de pagamento do ITBI;

✓Procuração com poderes específicos;



USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Art. 216-A. .................................................................................................
.....................................................................................................................
§ 10. Em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, o oficial
de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo
ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum, porém, em caso de
impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da
suscitação de dúvida nos moldes do art. 198 desta Lei.

ENUNCIADO 32 – A impugnação em usucapião extrajudicial fundada unicamente na presunção
de que o imóvel constitui terra devoluta, ante a inexistência de registro da sua propriedade,
deve ser considerada injustificada, nos termos do art. 216-A, §10, da Lei n. 6.015/1973.

ENUNCIADO 33 – O espólio, representado por seu inventariante, tem legitimidade para
requerer a usucapião extrajudicial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm


“A Mudança não virá se
esperarmos por outra pessoa ou
outros tempos. Nós somos
aqueles por quem estávamos
esperando. Nós somos a
mudança que procuramos.”

Barack Obama



OBRIGADA!

Thaís Rosal
Advogada. Pós Graduada em Direito Administrativo e Constitucional 

Assessora Jurídica da Coordenação de Regularização Fundiária do Município de Teresina – PI.  


