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A regularização fundiária urbana revestida na forma da lei n. 
13.465/17 e sedimentada pelo dec n. 9.310/18, corresponde ao 
ápice da aplicação da teoria do fato consumado em tema de 
direito ambiental natural e artificial (urbanístico), ao permitir a 
regularização de núcleos urbanos informais, não só daqueles em 
que não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de 
seus ocupantes, mas também dos clandestinos ou irregulares.

A previsão conceitual de núcleo urbanos informais consolidados 
prevê que devam ser de difícil reversão, seja pelo tempo de 
ocupação, natureza das edificações, considerar a existência de 
vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre 
outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município, ou seja, é 
o reconhecimento da aplicação da teoria do fato consumado em 
direito ambiental urbanístico.

Pode-se entender que a norma consolidou décadas de abandono 
nas políticas de planejamento urbano e crescimento ordenado 
pelos entes federativos, seja por omissão fiscalizatória das 
construções irregulares e clandestinas ou decorrente de ações 
desordenadas quando da concessão de alvarás de construção e 
habite-se. A mágica encontrada foi a lei da Reurb, que surge 
como única fonte inspiradora para se buscar a regularização dos 
núcleos urbanos informais consolidados.

O código florestal admite a regularização, inclusive de núcleos 
urbanos informais consolidados em toda e qualquer área de 
preservação permanente, fundado também no princípio do direito 
da moradia e da não remoção para as famílias com rendimento de 
até 5 salários mínimos (Reurb-S) e no princípio do direito 
adquirido para a hipótese de Reurb-E. 

Para ratificar a teoria, a legislação pariu um novo e exclusivo 
instituto jurídico, denominado de legitimação fundiária, que 
constitui forma originária de aquisição de propriedade, conferido 
por ato do poder público, àquele que detiver em área pública ou 
possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com 
destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal 

1



consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016. A lei para 
fins de Reurb-S, além de se enquadrar nos parâmetros 
financeiros de rendimento, cria outros requisitos, tais como o 
beneficiário não ter outro imóvel e não ter sido beneficiado 
anteriormente com esse instrumento. 

O legalismo messiânico torna-se claro quando a lei exige que os 
entes federativos apliquem a teoria do fato consumado em direito 
ambiental urbanístico, ao reconhecer o direito de propriedade aos 
ocupantes de núcleo urbano informal, regularizado por meio da 
legitimação fundiária, ao garantir que a transferência se dará de 
forma livre e desembaraçada de qualquer ônus, direitos reais, 
gravames ou inscrições e, por fim, ao estabelecer que a ausência 
de lei específica de Reurb não a inviabiliza. 

O anseio da aplicação do fato consumado, ou seja, do 
reconhecimento da consolidação do núcleo urbano informal é 
tanto, que permite a Reurb em áreas de risco, desde que se 
possa promover medidas para eliminação, correção ou 
administração desse risco. A ressalva é que, se o risco for em 
APP, apenas na hipótese de Reurb-S poderão haver 
investimentos nesse sentido, em Reurb-E a remoção se impõe.

Deve-se reconhecer que a norma se preocupou em obrigar a 
elaboração de estudo técnico sócio ambiental, no âmbito da 
Reurb, que justifique as melhorias ambientais em relação à 
situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de 
compensações, sempre que envolver APPs, Unidades de 
Conservação e de proteção de mananciais. Mas, ainda assim, a 
referida lei aplica a teoria do fato consumado em matéria 
ambiental.

A legislação chega ao limite da leniência esquizofrênica ao afirmar 
que para fins de Reurb, os Municípios poderão dispensar as 
exigências relativas ao percentual e às dimensões das áreas 
destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes, assim como 
a quaisquer outros parâmetros urbanísticos e edilícios.

Percebe-se assim, a apoteose do acolhimento da teoria do fato 
consumado quando a norma prevê a abolição de todo e qualquer 
cumprimento às normas ambientais, urbanísticas e edilícias, em 
detrimento da regularização de áreas clandestinas ou irregulares.

Agora, como aplicar referida norma frente a recente e auspiciosa 
súmula 613 do STJ, que assim prescreve: “Não se admite a 
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Teoria do Fato Consumado em tema de Direito Ambiental”.

A súmula foi construída sob vários precedentes jurisprudenciais 
daquela corte e, ao menos, inviabiliza a possibilidade de Reurb 
em APPs, UCs e mananciais, pois não se pode reconhecer a 
possibilidade de permanência de construções irregulares ou 
clandestinas nessa área. 

Ainda que analisássemos no plano da eficácia que a súmula não 
tem efeito de lei, sendo o Supremo Tribunal de Justiça o órgão 
que a Constituição Federal atribuiu a interpretação uniforme das 
leis federais, as súmulas por ele editadas determinam e encerram 
a interpretação mais adequada ao ordenamento jurídico pátrio, a 
despeito das intenções escusas e redação permissiva da Lei n. 
13.465/17.Torna-se então, inviável aplicar as flexibilizações 
ambientais (diminuição da mata ciliar) urbanísticas (sem área 
institucional, calha da rua ou lote menor que o mínimo legal) e 
edilícias (em desacordo com a destinação do local e limite de 
ocupação) previstas na lei 13.465/17 pois afrontam a súmula do 
STJ. Além disso, impossível juridicamente se estender referidas 
flexibilizações para futuras edificações em lotes inseridos nas 
áreas objeto de Reurb.

Vale dizer, por exemplo, que surge como questionável aplicar o 
limite não inferior a 15 metros como área non aedificandi as 
margens de curso d´água para fins de Reurb-E e não a regra 
geral do Código Florestal diante da nova súmula. Aceitar essa 
regra para novas edificações ainda que inseridas em área 
demarcada para fins de Reurb além de não encontrar amparo na 
teoria do fato consumado, afronta diretamente as normas em 
vigor. Nesse ponto, o próprio decreto estabelece que as novas 
edificações em áreas objeto de Reurb a serem construídas 
observarão as posturas edilícias, ambientais e urbanísticas 
vigentes.

O não acolhimento da súmula e a aplicação das flexibilizações da 
lei da Reurb acarretarão sérios prejuízos na área do direito 
ambiental urbanístico. Diversas são as Ações Civis Públicas que 
buscam a adequação dos empreendimentos à Lei 6766/79 e à Lei 
12.651/12 ou tem por objetivo desocupar, demolir e remover as 
obras irregulares ou clandestinas.

A simples possibilidade de regularização dessas áreas por meio 
da lei 13.465/17 poderia dar a falsa impressão de que essas 
ações seriam incabíveis. Pelo contrário, com a súmula, está claro 

3



que essas ações quando pertinentes devem prosperar quando 
evidenciado o descumprimento das legislações à época das 
edificações, principalmente se for em APPs. Pensamento diverso 
incentivaria o descumprimento das normas e um incremento no já 
elevado número de empreendimentos informais.

Conclui-se que, tendo em vista que o direito à propriedade não é 
absoluto, não caberá a regularização fundiária – e a remoção, 
desfazimento e reparação serão as medidas cabíveis - das 
edificações inseridas em áreas de relevante interesse ambiental 
como as de preservação permanente, unidades de conservação e 
áreas de mananciais, sendo defeso a incidência da teoria do fato 
consumado, conforme preceitua a súmula STJ-613, construída 
justamente a partir de casos análogos aos que a Reurb pretende 
liberar. 

Nas demais situações de Reurb que não envolvam diretamente o 
meio ambiente, deve ser analisado o projeto e o estudo técnico 
sócioambiental, buscando assegurar a prestação de serviços 
públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais em relação a situação de ocupação 
informal anterior, definindo, entre outras questões, quais as 
medidas de adequação para correção das desconformidades e 
das obras de infraestrutura essencial, de forma a mitigar a 
aplicação da teoria do fato consumado. 
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