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Lista de potenciais parceiros para Regularização Fundiária 

Após levantamento de referências para a questão da Regularização Fundiária no município de 

Itaú de Minas – MG, em resposta às indagações levantadas em Audiência Pública do Plano 

Diretor do município, no dia 08 de Outubro de 2018, na Escola Eng. Jorge Oliva, apresentamos 

algumas possibilidades para encaminhamento da regularização fundiária de chácaras sem 

acesso à energia elétrica: 

1. A legislação vigente enquadra essa situação como regularização fundiária urbana, 

ainda que as chácaras estejam hoje localizadas em área rural. O Plano Diretor 

equaciona isso ao propor a Zona Especial de Regularização Fundiária; 

2. Com essa demarcação, o município já pode dar sequência ao processo de 

regularização, buscando possíveis parcerias para viabilização da regularização 

fundiária. Seguem algumas recomendações e possíveis parcerias para tanto: 

a. Associação de Moradores. Embora os processos possam ser solicitados 
individualmente, é recomendável e mais eficiente buscar organizar os 
interessados em uma associação que passará a ser parte do processo de 
regularização solicitado; 

b. Prefeitura Municipal. Como está detalhado em documento que acompanha 
este, a Prefeitura desempenha papel central no processo de regularização 
fundiária. Ela deve buscar, também, de forma ativa, as parcerias para 
viabilização das etapas e requisitos técnicos.  

c. Cartório/Ofício Local. O processo passará por atualização e elaboração de 
documentação que será feita junto ao cartório. Há casos de município no 
estado que firmaram Termos de Cooperação na empreitada do processo de 
regularização. 

d. CORI-MG. O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais tem realizado 
workshops centrados no tema da regularização fundiária, endereçando as 
partes envolvidas e etapas do processo. Algo semelhante pode ser cumprido 
pela SERJUS – Associação dos Notários e Registradores de MG. 

e. AMEG ou Associação Mineira de Municípios. As associações são importantes 
na estratégia de viabilizar parcerias técnicas que talvez estivessem fora de 
alcance para municípios de forma isolada. A questão da regularização fundiária 
é um ponto relativamente comum nos municípios, que podem se organizar 
para enfrentar conjuntamente esse processo. 

f. SECIR. A Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional também pode 
vir a cooperar com o processo de regularização fundiária, podendo inclusive 
atuar para facilitar a busca e viabilização das parcerias técnicas necessárias. 

g. MPMG. O Ministério Público de MG tem apresentado atuação ativa na 
questão da regularização fundiária, promovendo parcerias, seminários, entre 
outros.  

h. CREA e CAU. Ambos conselhos regionais/federais atuam com apoio técnico ou 
parcerias de apoio técnico que podem beneficiar os processos de 
regularização fundiária. Há, inclusive, notícias de municípios mineiros que se 
valeram dessa parceria. 

i. COHAB. Em termos mais eventuais, mas também atua na frente de 
regularização fundiária, principalmente se há projetos que envolvem 
construção de moradias de interesse social.   
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Resumo do procedimento para Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conforme Lei 

Federal 13.465/2017 

Pré-requisitos: Etapas necessárias para iniciar os processos de regularização. 

 Aprovação do Plano Diretor, com demarcação das ZERF. 

 Buscar parcerias técnicas: Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais CORI/MG; 

Associação dos Notários e Registradores SERJUS; Secretaria de Estado de Cidades e 

Integração Regional SECIR; Ministério Público MPMG; Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia CREA/MG; Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/MG; 

Cartório local. 

 Fazer oficinas de capacitação da prefeitura com os parceiros técnicos para definir os 

procedimentos internos. Organizar o procedimento de requerimento, listar 

documentos mínimos e definir responsabilidades. 

 Realizar audiência pública com a população para apresentar documentação, passos e 

possível calendário. 

 Sugestão: moradores se organizarem em associações para realizar processos coletivos. 

Primeira fase: Procedimento administrativo realizado pelo município. Expedição da Certidão 

de Regularização Fundiária (CRF). 

 Município deve demarcar os núcleos para Reurb (Lei 13.465/17, Art 19), levantar 

dados, classificar caso a caso entre as modalidades (Lei 13.465/17, Art 30). 

 As modalidades são Reurb-S (de interesse social) e Reurb-E (de interesse específico) 

(Lei 13.465/17, Art 13). 

 Requerimento da Reurb por parte do poder público (União, Estados, Município ou 

entidades da administração pública); da Defensoria Pública; do Ministério Público; dos 

beneficiários (que podem ser individuais ou coletivos); ou dos proprietários (Lei 

13.465/17, Art 14). 

 Sugestão: realizar processos coletivos por núcleos. 

 O Município tem 180 dias para análise (qualificar a modalidade de Reurb) ou 

indeferimento. A inércia do Município implica em automática fixação da modalidade 

indicada pelo legitimado. 

 Os envolvidos são notificados e tem o prazo de 30 dias para que se manifestem. Sem 

manifestação do notificado, interpreta-se seu silêncio como aceite. Na apresentação 

de impugnação, é iniciado procedimento extrajudicial de composição de conflito. 

 Superadas as impugnações, será iniciada a elaboração do Projeto de regularização 

fundiária (Lei 13.465/17, Art. 35º). 

 O Projeto de regularização fundiária deve atender o conteúdo mínimo previsto na 

legislação (Lei 13.465/17, Seção II – Art. 35 a Art. 39). 

 Para fins da Reurb, os Municípios poderão dispensar as exigências relativas às áreas 

públicas ou ao tamanho dos lotes, assim como a outros parâmetros urbanísticos e 

edilícios (Lei 13.465/17, Art 11, § 1º).  

 Expedição da CRF pelo Município – reconhecendo a legitimação de posse (Lei 

13.465/17, Art. 25) ou legitimação fundiária (Lei 13.465/17, Art. 23). O título deverá 

ser apresentado ao Registro de Imóveis competente para registro. 



Revisão do Plano Diretor  Itaú de Minas  

Segunda fase: Registro de imóveis 

 O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária diretamente ao Oficial do 

Cartório de Registro de Imóveis, por qualquer um dos legitimados (Lei 13.465/17, Art. 

14). 

 Apresentação da planta da área em regularização contendo o perímetro, as 

subdivisões das quadras, lotes e áreas públicas, com as dimensões e numeração dos 

lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas se for o caso (Lei 13.465/17, Art. 369). 

 O Oficial do Registro de Imóveis possui o prazo de 15 dias para emitir nota devolutiva 

ou praticar os atos de registro. Em caso de recusa, expedirá nota devolutiva na qual 

indicará os motivos e formulará exigências nos termos da lei.  

 O projeto REURB resulta em: abertura de nova matrícula, quando for o caso; abertura 

de matrículas individualizadas para os lotes e áreas públicas resultantes do projeto; e 

registro dos direitos reais indicados na CRF (Lei 13.465/17, Art. 44). 

 As áreas públicas indicadas no projeto serão incorporados automaticamente ao 

patrimônio público. 

 O processamento do registro da CRF deve ser concluído em 60 dias, prorrogáveis por 

igual período. 
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Referências para Regularização Fundiária (Rural e Urbana) 

URBANA 

“REURB” - LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm 

https://www.portalcpjur.com.br/reurb/#.W8SsulVKhaQ 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4114488/mod_resource/content/1/Fluxogra

ma%20Lei%2013.465%20%2B%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20%282%2

9.pdf 

https://www.sinoreg-

es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/CARTILHA_REGULARIZACAO_FU

NDIARIA_URBANA_2017.pdf 

SECIR - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

http://www.urbano.mg.gov.br 

COHAB – MG –Companhia de Habitação do Estado de MG: Guia de regularização 

http://www.cohab.mg.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Apresentacao-Secir.pdf 

CORI – MG - Colégio Registral Imobiliário de MG  

http://corimg.org/boletins/ver/60 

http://www.corimg.org/noticias/ver/43 

Termo de cooperação firmado: 

http://corimg.org/app/webroot/files/editor/files/termo-cooperacao-tecnica.pdf 

SERJUS - Associação dos Notários e Registradores de MG  

http://www.serjus.com.br/noticias_ver.php?id=6907&ct=37 

MPMG - Ministério Público de MG  

https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA626152

B60162625D067364C6 

CREA – MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MG 

http://www.crea-mg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=757 

http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/maio/558-

inspetoria-de-betim-discute-projeto-de-regularizacao-fundiaria 

http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/122-

setembro/739-camara-de-machado-busca-regularizacao-fundiaria 

http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/Assistncia-Tcnica---um-direito-de-

todos.pdf 

http://www.crea-

mg.org.br/images/Documentos/CursosEEventos/2017/Eventos/Regularizao-Fundiria-

Urbana.pdf 

CAU – MG – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MG 

http://www.caumg.gov.br/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
https://www.portalcpjur.com.br/reurb/#.W8SsulVKhaQ
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4114488/mod_resource/content/1/Fluxograma%20Lei%2013.465%20%2B%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20%282%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4114488/mod_resource/content/1/Fluxograma%20Lei%2013.465%20%2B%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20%282%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4114488/mod_resource/content/1/Fluxograma%20Lei%2013.465%20%2B%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20%282%29.pdf
https://www.sinoreg-es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/CARTILHA_REGULARIZACAO_FUNDIARIA_URBANA_2017.pdf
https://www.sinoreg-es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/CARTILHA_REGULARIZACAO_FUNDIARIA_URBANA_2017.pdf
https://www.sinoreg-es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/CARTILHA_REGULARIZACAO_FUNDIARIA_URBANA_2017.pdf
http://www.urbano.mg.gov.br/
http://www.cohab.mg.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Apresentacao-Secir.pdf
http://corimg.org/boletins/ver/60
http://www.corimg.org/noticias/ver/43
http://corimg.org/app/webroot/files/editor/files/termo-cooperacao-tecnica.pdf
http://www.serjus.com.br/noticias_ver.php?id=6907&ct=37
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA626152B60162625D067364C6
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA626152B60162625D067364C6
http://www.crea-mg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=757
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/maio/558-inspetoria-de-betim-discute-projeto-de-regularizacao-fundiaria
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/maio/558-inspetoria-de-betim-discute-projeto-de-regularizacao-fundiaria
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/122-setembro/739-camara-de-machado-busca-regularizacao-fundiaria
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/122-setembro/739-camara-de-machado-busca-regularizacao-fundiaria
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/Assistncia-Tcnica---um-direito-de-todos.pdf
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/Assistncia-Tcnica---um-direito-de-todos.pdf
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CursosEEventos/2017/Eventos/Regularizao-Fundiria-Urbana.pdf
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CursosEEventos/2017/Eventos/Regularizao-Fundiria-Urbana.pdf
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/CursosEEventos/2017/Eventos/Regularizao-Fundiria-Urbana.pdf
http://www.caumg.gov.br/
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Município de Araxá com população em situação semelhante: 

http://www.araxa.mg.leg.br/institucional/noticias/forum-comunitario-discute-

parcelamento-de-solo-rural-para-fins-de-chacreamento 

Município de Pará de Minas: 

http://parademinas.mg.gov.br/chacaras-de-barro-preto-serao-regularizadas/ 

Município de contagem, com lista de documentos e fluxograma do processo. 

http://www.contagem.mg.gov.br/?guia=627561 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/fluxo-20181008101743.pdf 

 

RURAL 

ITER – Instituto de Terras do Estado de MG (Decreto nº 44.505 de 20 de abril de 2007) 
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=9098 

COHAGRA – Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande 

http://www.cohagra.com.br/cohagra/principal 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,43465 

SEDA - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 http://agrario.mg.gov.br/home/ 

Subsecretaria de acesso a terra e regularização fundiária 

http://mg.gov.br/instituicao_unidade/subsecretaria-de-acesso-terra-e-regularizacao-

fundiaria-0 

EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG  

http://www.emater.mg.gov.br/ 

http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=novosite_pagina_interna&id=2232
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FETAEMG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais   

http://www.fetaemg.org.br/site/ 

 

http://www.araxa.mg.leg.br/institucional/noticias/forum-comunitario-discute-parcelamento-de-solo-rural-para-fins-de-chacreamento
http://www.araxa.mg.leg.br/institucional/noticias/forum-comunitario-discute-parcelamento-de-solo-rural-para-fins-de-chacreamento
http://parademinas.mg.gov.br/chacaras-de-barro-preto-serao-regularizadas/
http://www.contagem.mg.gov.br/?guia=627561
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/fluxo-20181008101743.pdf
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=9098
http://www.cohagra.com.br/cohagra/principal
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,43465
http://agrario.mg.gov.br/home/
http://mg.gov.br/instituicao_unidade/subsecretaria-de-acesso-terra-e-regularizacao-fundiaria-0
http://mg.gov.br/instituicao_unidade/subsecretaria-de-acesso-terra-e-regularizacao-fundiaria-0
http://www.emater.mg.gov.br/
http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=novosite_pagina_interna&id=22329
http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=novosite_pagina_interna&id=22329
http://www.fetaemg.org.br/site/

