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RESUMO 
 
O presente trabalho visa analisar a experiência da implementação da 
Regularização Fundiária Jurídico Dominial de Interesse Social 
(RFJDIS) em Pernambuco, através da execução do Programa meu 
Imóvel Legal. Com vistas a atender a demanda da população e 
concluir as políticas habitacionais da Cohab/PE, iniciou-se um 
aprofundamento teórico-metodológico, com objetivo de propor um 
novo ciclo para a regularização fundiária no Estado de Pernambuco, 
vislumbrando a transferência definitiva das áreas ocupadas por 
família de baixa renda, para fins de moradia. Neste sentido a RFJDIS 
apresenta-se como uma ferramenta capaz de garantir jurídica, 
administrativamente e socialmente a escritura definitiva de áreas 
urbanas consolidadas de maneira informal, possibilitando aos 
cidadãos pernambucanos o acesso à cidade. 
 
Palavras chave: Regularização Fundiária. Urbanização. 
Propriedade. Moradia. Política pública. 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to analyze the experience of implementing the Legal 
Land Regularization Dominion of Social Interest (RFJDIS) in 
Pernambuco, through the implementation of the programme "Meu 
Imóvel Legal". In order to attend the demand of the population and 
complete housing Cohab/PE policies, a theoretical and 
methodological deepening study was created in order to propose a 
new cycle for the Land Regularization in the State of Pernambuco, 
with the intention to permanently transfer the areas occupied by low-
income households for housing purposes. Thus Land Regularization 
is presented as a tool capable of guaranteeing legal, administrative 
and socially the definitive deed of informally inhabited areas and 
providing citizens access to the city. 
 
Keywords: Regularization. Urbanization. Property. Housing. Public 
policy. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

A análise da história urbana mundial, do ponto de vista do materialismo histórico, é 

marcada pelas relações sociais de produção, e em particular a propriedade dos meios de 

produção e de vida, que determinam o lugar que ocupam os indivíduos na sociedade capitalista. É 

neste sentido, que analisando Marx, Harvey (2006, p.132), diz que “[...] a luta de classes entre 

capital e trabalho é tão fundamental, que, de fato, influencia todos outros aspectos da vida 

burguesa”. Assim, a mercadoria terra, funciona como base material primária do capital e também 

como reserva de valor, devido justamente a que seu preço é uma renda a medida em que é real”. 

Na interpretação do autor, o espaço é uma atividade produtiva, tornando-se assim um algo que 

tem valor de uso e de troca, como uma mercadoria. 

[...] o espaço, soma dos resultados da intervenção humana sobre a terra, é o formado pelo 

espaço construído que é também espaço produtivo, pelo espaço construído que é apenas 

uma expectativa, primeira ou segunda, de uma atividade produtiva, e ainda pelo espaço não 

construído, mas sustentável – face ao avanço da ciência e das técnicas e as necessidades 

econômicas e políticas ou simplesmente militares – de tornar-se um valor, não especifico ou 

particular, mas universal, como os das mercadorias no mercado mundial (SANTOS, 2004, 

p. 29-30). 

 

Portanto, a lógica do capital e sua apropriação do espaço baseiam-se na contradição 

capital x trabalho e suas manifestações na vida social, sendo assim produtora da urbanização da 

sociedade, através do processo histórico de constituição da estrutura econômica e política das 

cidades. O desenvolvimento do capitalismo, sobretudo numa formação socioespacial como a 

brasileira, marcada por profundas disparidades, só ampliou a dimensão e a diversidade dos 

conflitos urbanos, sejam eles implícitos ou explícitos. É a partir da década de sessenta que se 

observa o início das transferência voluntária, involuntária e desordenada da população do campo 

para as grandes cidades proliferou o surgimento de ocupações clandestinas e irregulares nas 

urbes, culminando assim, em um processo de urbanização acelerado, concentrado e desigual, 

realizado à revelia de parâmetros urbanísticos e do ordenamento jurídico de propriedade. Esse 

processo de ocupação espacial ocorreu na maioria dos casos de forma inadequada, em áreas 

impróprias à implantação de habitações, a exemplo de encostas com alta declividade. 

 
“Estas áreas, com sérias restrições à ocupação, por estarem sujeitas a leis especiais que 
restringem o seu uso, deixaram de ser de interesse do mercado imobiliário formal e 
acabaram se transformando em espaço, ocupado pela grande parcela da população 
excluída da cidade legal. Hoje, a realidade urbana indica que boa parte da população 
brasileira, principalmente na faixa de 1 a 3 salários-mínimos só acaba tendo acesso ao solo 
urbano e à moradia através de processos e mecanismos informais e ilegais, o que estimula 
a ocupação das áreas ambientalmente frágeis e fomenta a irregularidade urbana” 
(MARICATO, 2000, p.162). 
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O processo acelerado de urbanização após a fase de intenso crescimento econômico 

do país, resvalou em grande exploração acumulada presente na história do Brasil, que não 

poupou pessoas, esgotou recursos naturais, degradou o meio ambiente e reduziu a qualidade de 

vida de boa parte da população. E é sobretudo nas regiões metropolitanas, como bem chama a 

atenção Maricato (1995), onde revela-se a face mais dramática da ocupação irracional do solo e 

da exclusão, principalmente porque essa situação atinge uma escala ainda maior de pessoas, 

onde o território se torna o cenário de profundas contradições e desigualdades. 

No tocante aos centros urbanos de Pernambuco, observa-se então, que as condições 

de exclusão/inclusão da cidade estão estreitamente relacionadas com o processo de como 

ocorreu a modernização das cidades metrópoles do Nordeste e a sua urbanização, cujos 

processos foram socialmente excludentes. Uma das expressões dessa modernização excludente 

é, exatamente, a urbanização de vitrine que tem redefinido as paisagens urbanas das capitais 

nordestinas. 

 

2. CONSOLIDAÇÃO URBANA NO CONTEXTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Os conceitos de Regularização Fudiária são constituídos historicamente a partir de 

suas bases empíricas. O complexo de legislações existentes, as mudanças ao longo do tempo, as 

práticas aplicadas e as críticas e reflexões sobre seus resultados, esculpem o significado social da 

Regularização Fundiária. 

No Brasil, é com a Lei de Terras em 1850, que se dá a institucionalização da 

propriedade privada, com a separação entre Igreja e Estado. As cidades passam a ser divididas 

em lotes, atitude necessária para transformar o solo urbano em mercadoria. É a partir deste 

momento que se dá a expansão das cidades brasileiras. A questão fundiária, ou seja, o acesso à 

terra foi também determinante no movimento de exclusão. Antes de 1895 a Coroa ou o Império 

Brasileiro não requeriam “cautelas jurídicas” para a posse da terra, sendo a sua ocupação uma 

prática legítima, após essa data, o Estado inicia a gestão do acesso à terra com restrições. Antes 

dessa data, a terra era destituída de valor. A terra só obtinha importância econômica com a 

presença do escravo (MARTINS, 1979). 

O monopólio de terras, historicamente estruturado no Brasil pelas camadas sociais 

mais ricas, gerou grandes obstáculos de acesso à terra por parte das populações pobres. Durante 
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muito tempo a propriedade da terra foi considerado um direito absoluto, o que viabilizou a 

priorização do direito à propriedade em detrimento ao direito urbanístico, ao ponto de garantir a 

liberdade de o proprietário não utilizar suas terras. 

Cabe destacar, o processo bem articulado entre a extinção da escravidão e o processo 

de escravização da terra (BALDEZ, 1987). A Lei que promulga o fim do tráfico de escravos e a Lei 

de Terras nº 601, que transferia as terras devolutas para o controle dos Estados, impedindo a 

abertura de novas posses e estabelecendo que novas propriedades da terra só se formariam 

mediante compra, correm simultaneamente. 

Destarte, apartava-se a possibilidade de os trabalhadores livres se tornarem 

proprietários, o que ainda garantia a sua submissão (MARTINS, 1979). Segundo Martins, para ter 

acesso à terra era necessário que os homens pobres livres disponibilizassem sua força de 

trabalho para o grande fazendeiro. Ao mesmo tempo em que se abolia o cativeiro dos homens, 

iniciava-se o cativeiro da terra (op. cit., 1979). 

A Lei de Terras de 1850 e o incentivo à imigração, que possibilitaram a abolição da 
escravidão e a transição para o trabalho livre nos moldes planejados pela elite, foram 
arquitetadas para exercer o controle sobre a população. Junto a isso, a elite governante 
define estratégias para exercer o controle sobre o segmento dos homens pobres livres, no 
sentido de discipliná-los e conquistá-los para uma vida ordeira e laboriosa. (CAVALCANTI, 
AVELINO: 2013) 

 

O processo de crescimento das cidades, a partir do impacto da revolução industrial se 

acelerou por duas razões: a necessidade de mão-de-obra nas indústrias e a redução do número 

de trabalhadores no campo. A industrialização promoveu de modo simultâneo dois eventos, um de 

atração pela cidade, outro de expulsão do campo. Nos países da América Latina, o processo de 

industrialização foi iniciado nos anos quarenta, amadurecendo na década de 60. No Brasil, este 

processo acelerou a urbanização, contribuindo para o crescimento das cidades brasileiras, que 

hoje abrigam cerca de 81% da população, gerando uma concentração de capital e trabalho nos 

maiores centros urbanos, como é o caso do Recife e região metropolitana. (Ministério das 

Cidades, 2006, p. 21). 

O desenvolvimento do capitalismo, sobretudo numa formação socioespacial como a 

recifense, marcada por profundas disparidades, só ampliou a dimensão e a diversidade dos 

conflitos urbanos. Como descreve Lefebvre, 

[...] a própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 
direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e produto é valor de troca. O uso 
principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos monumentos, é a 
Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem além do prazer e do 
prestigio enormes riquezas em objetos e em dinheiro (LEFEBVRE, 2001, p. 12). 
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As análises sobre as cidades, no contexto do capitalismo  não anula o papel do Estado 

e sua responsabilização, no desenvolvimento de políticas públicas, haja vista ser na maioria das 

vezes que a população, tem através do Estado, o atendimento de suas necessidades básicas, 

como por exemplo o direito a moradia e a Regularização Fundiária, essa aqui conceituada pela 

Lei 11.977/2009, como: 

“ 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” 
 

Nesta perspectiva, o Estado de Pernambuco, em 2013 desenvolve ações que visam 

assegurar a regularidade jurídica e social de milhares de famílias pernambucanas e institui o 

Programa Meu Imóvel Legal (PMIL), utilizando a Regularização Jurídico Dominial de Interesse 

Social como ferramenta para execução deste programa. 

 

3. O PROGRAMA MEU IMÓVEL LEGAL, UM EXEMPLO PRÁTICO DA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA JURÍDICO DOMINIAL DE INTERESSE SOCIAL 

 

A partir da grande demanda da população pela regularização das áreas ocupadas da 

extinta Companhia de Habitação Popular de Pernambuco - Cohab, seja através da procura 

espontânea pelo atendimento do cidadão, ou pela reivindicação coletiva, via movimentos sociais 

ou entidades representativas, a Pernambuco Participações e Investimentos S.A (sucessora da 

Cohab/PE) iniciou um aprofundamento teórico-metodológico, com objetivo de propor um novo 

ciclo para a regularização fundiária no Estado de Pernambuco, vislumbrando a transferência 

definitiva das áreas ocupadas por família de baixa renda, para fins de moradia. 

Diante deste contexto, como um dos caminhos para a solução da irregularidade 

dominial, do reconhecimento de comunidades consolidadas no espaço urbano com razoável infra 

estrutura, abastecimento de água, de energia elétrica, coleta de esgoto e com tempo de ocupação 

de mais de 20 anos, bem como do acesso á cidade formal, de forma mais célere e 

desburocratizada que a regularização fundiária plena, o Governo do Estado de Pernambuco, 

embasado na Lei 15.211/2013, que instituiu a politica de Regularização Fundiária Jurídico 

Dominial de Interesse Social, instituiu o PMIL, com objetivo de cumprir as etapas para a 

regularização dos imóveis urbanos consolidados pela população de baixa renda, em áreas 

desapropriadas pelo Estado de Pernambuco, nas décadas de 1980 e 1990, reconhecendo o 

direito de propriedade da população,  contribuindo com a qualidade de vida das famílias 

pernambucanas. 
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A Lei Estadual nº 15.211/2013, que institui a política de regularização fundiária de 

interesse social a ser adotada no Estado de Pernambuco, criou novos conceitos, instrumentos e 

procedimentos para a política urbana estadual, no intuito de regularizar as ocupações de imóveis 

de domínio do Estado, bem como de suas e suas autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, situados em áreas urbanas. 

Neste cenário, surge a Regularização Fundiária Jurídico Dominial de Interesse Social 

(RFJDI), com objetivo de promover ações fundiárias em ocupações urbanas consolidadas, 

irreversíveis e segura ao longo dos anos e realizadas pela população de baixa renda. 

A regularização fundiária jurídico dominial de interesse social, numa visão geral do 

processo, é uma intervenção pública que visa a formalização administrativa, social, topográfica e 

jurídica de ocupações consolidadas, irreversíveis e segura, utilizadas para fins de moradia ou uso 

misto, e que estejam em desconformidade com a lei, por exemplo, consideradas “irregulares”, do 

ponto de vista do direito urbanistico, sendo predominantemente consolidadas, por população 

pobre. 

A dimensão administrativa da RFJDIS é a etapa de oficialização e denominação das 

vias e vielas internas ás áreas, a inclusão dos lotes regularizados nos cadastros da prefeitura, 

aprovação da planta da situação real existente, servindo para integrar as áreas regularizadas ás 

rotinas da cidade, possibilitando aos moradores de áreas públicas as mesmas condições de 

acesso a serviços públicos que os demais habitantes da cidade. 

A intervenção social implica na permanência do espaço consolidado e a consequente 

preservação da identidade cultural, contrapondo as ações higienistas e de remoção das 

populações, a RFJDIS emerge como alternativa de intervenção administrativa de legalizar a 

permanência de famílias residentes em áreas urbanas, ocupadas irregularmente para fins de 

moradia. A RFJDIS propõe inclusão ao que a sociedade produziu à margem dos parâmetros 

legais, incorporando estes espaços ( “informais”) à cidade “ “formal”, com vistas à adequação de 

acesso à infraestrutura básica e a diminuição das vulnerabilidades sociais. 

No tocante a dimensão urbanística, trata-se do reconhecimento das interfaces entre as 

relações sociais e formas de ocupação urbana consolidada com razoável infra estrutura de 

serviços públicos, ou seja, adequação da legislação urbanística à realidade social, através da 

planta da situação real existente. Já o aspecto jurídico implica na regularização registral e do 

direito real de aquisição ou domínio dos adquirentes, viabilizando a titularidade definitiva e a 

segurança jurídica do imóvel ao possuidor, além dos desmembramentos das glebas em unidades 

imobiliárias individualizadas, fomentando assim, o desenvolvimento econômico local e garantindo 

ao titular os direitos inerentes à propriedade. 
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Em linhas gerais trata-se de uma regularização dominial (terrenos/lotes) utilizados 

para fins de moradia, de modo a integrar e legalizar definitivamente a população à cidade formal, 

no intuito de transformar gradativamente a realidade desigual de nossas cidades em um espaço 

urbano democrático e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana 

É de consignar que, a moradia irregular (não registrada/sem título) ou meramente 

fundada em título de posse traz a insegurança permanente dos moradores, uma vez que podem 

ser despejados da área ocupada em face da ausência do título de propriedade. Corroborando da 

tese da fragilidade de um título de posse e da moradia irregular, podemos citar o caso de Vila 

Oliveira. 

No dia 6 de novembro de 2012, cerca de 20 famílias, que residiam na Vila Oliveira, 
localizada na Av. Domingos Ferreira, no bairro do Pina, zona sul do Recife, foram retiradas 
de suas casas, onde moravam há mais de 30 anos. Apesar de possuírem o título de posse 
do terreno, emitido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) na década de 
1990, a ação de despejo foi concluída, deixando mais de 50 homens, mulheres, idosos e 
crianças sem moradia. Todo o transtorno foi causado por causa da ordem de imissão de 
posse do terreno que mede cerca de 1.000 metros quadrados” (DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO, 2012). 
 

É somente com o registro da escritura definitiva, instrumento legal que demarca o direito 

pleno que será transmitida a propriedade imobiliária, garantindo assim a segurança jurídica da 

terra ao cidadão. 

Em um sistema jurídico de valorização e reconhecimento do direito de propriedade, 

apenas através do registro do imóvel é conhecida a parêmia quem não registra não é dono, logo 

efetivamente não pode ser considerado proprietário” (NALINI, 2014, p.36). Não podemos olvidar 

ainda que, o imóvel sem titulação é considerado capital morto. Assim, a transformação de terras 

públicas ocupadas irregularmente em propriedade privada oficialmente reconhecida, transforma 

esse capital morto em capital vivo. 

Deste modo, a ideia de ressurreição jurídica de capital é apoiada na possibilidade de a 
propriedade privada criada com a regularização dominial ser utilizada como garantia para 
empréstimos e financiamentos, que, por sua vez, alimentariam a economia por meio da 
geração de rendas até então excluídas do mercado imobiliário, (SOTO, 2001.p.15). 
 

O PMIL reúne esforços na inovação e busca, através da política pública garantir 

serviços estruturantes no atendimento à dois princípios constitucionais: a moradia e a 

propriedade. Haja vista o reconhecimento legal do direito de fato, a partir da situação real 

existente das pessoas que também contribuíram para a construção da cidade. A premissa de ser 

uma política de caráter estruturante afasta a impermanência das políticas de governo, que 

historicamente, mantém as demandas das pessoas mais pobres à revelia das gestões. Nesta 

perspectiva, a RFJDIS, tendo na escritura pública definitiva, o instrumento que devolve ao cidadão 

a autonomia, inclusive para pleitear junto aos órgãos competentes as adequações urbanísticas 
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pertinentes à Regularização Fundiária Plena, considerando a segurança jurídica dos imóveis em 

questão, ou seja, as famílias não só terão a comprovação da moradia, como também a 

propriedade. 

É no âmbito instrumental que o PMIL apresenta seu maior leque de inovações, para 

fomentar a aplicação de diversas ferramentas da politica urbana, tais como, planta da situação 

real existente da área consolidada, irreversível e segura como forma de acelerar o processo 

decisório do licenciamento urbanístico, matrícula autônoma decorrente do desmembramento da 

grande gleba em unidades imobiliárias e a previsão de contrato de doação como forma de efetivar 

a titulação da propriedade em concreção às diretrizes gerais propostas. 

Outro aspecto inovador que merece destaque é o período de inalienabilidade, 

conforme prevê a Lei estadual 15.211/2013, que estabelecem o período de 1 (um) a 5 anos 

(cinco), e a restrição urbanística de vedação do remembramento do imóvel. Com essa decisão, se 

evita os contratos de compra e venda de gaveta, tão característico de assentamentos 

considerados de baixa renda, e que tem no ato de reconhecimento de firmas nos cartórios a uma 

falsa legalidade, além de afastar a pressão da especulação imobiliária. 

Não pode-se deixar de evidenciar o processo de gestão democrática e efetivação da 

igualdade entre homens e mulheres ao reconhecer como entidade familiar, constituída pelos 

cônjuges ou companheiros, homoafetivos ou não, e sua prole, bem como pela família unipessoal, 

monoparental e anaparental para efetivação do direito à moradia, bem como a ratificação da 

matricialidade das políticas públicas brasileiras, assegurando às mulheres, a prioridade quanto à 

titularidade do imóvel regularizado. 

É de se destacar que o grande diferencial do programa não está atrelado apenas às 

leis ou decretos, e sim, ao modelo de gestão implementado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, qual seja, a gestão por resultados dentro de uma política pública. É uma estratégia 

de gestão centrada no desempenho para o desenvolvimento e na melhora sustentável dos 

resultados atinentes a prestação dos serviços públicos. 

“A gestão por resultados é uma ferramenta administrativa que, através de sua metodologia, 
alinha o planejamento, a avaliação e o controle, promovendo eficiência e eficácia na 
organização. Tem foco na efetividade e na flexibilização dos processos, minimizando o 
excessivo apego às normas e procedimentos, promovendo mais eficiência, efetividade e 
accountability da gestão pública” (TROSA, 2001, p. 73). 

 

A gestão por resultados proporciona um referencial coerente para a eficácia do 

desenvolvimento, e inclui ferramentas práticas como: planejamento estratégico, programação e 

execução, gestão de riscos, e monitoramento e avaliação dos resultados. O estabelecimento do 

sistema de monitoramento e avaliação dentro da organização foi essencial para extrair um 
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conjunto de indicadores de performace e uma sistemática de avaliação das atividades necessárias 

á execução do programa fundiário. 

Neste sentido, foi criado um Grupo de Trabalho multinstitucional e interdisciplinar, 

composto por diversos técnicos (assistentes sociais, advogados, administradores, contadores, 

engenheiros), gestores, magistrados e delegatários do serviço público, com a finalidade de discutir 

soluções jurídicas, urbanísticas, sociais e operacionais que viabilizassem os projetos de 

regularização fundiária: dos trabalhos de campo ao registro nos cartórios competentes. 

No Sistema de Monitoramento e Avaliação incrementado na regularização fundiária, 

pode-se visualizar os seguintes componentes: indicadores de desempenho que implica em 

processos, resultados e impactos dos projetos, bem como o estabelecimento de metas, por 

exemplo, a quantidade de escrituras planejada para registro e quantidade de escrituras 

registradas nos cartórios de imóveis para um determinado período, a quantidade de famílias 

beneficiadas com o projeto, a tramitação dos projetos de regularização fundiária nos órgãos 

municipais. 

No período de execução de sua primeira etapa, destaca-se os seguintes avanços para 

a RFJDIS em Pernambuco: 05 projetos de regualrização fundiária aprovados, 159,01 hectares 

regularizados, através de levantamento planialtimétrico, foram cadastrados 18.880 moradores das 

11 comunidades da primeira etapa, 2.500 receberam atendimento sociojurídico especializado, 

foram registradas 2.000 escrituras públicas. Ademais foram coletadas mais 500 assinaturas de 

escrituras, que seguirão para os Registros de Imóveis competentes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão a que se pode chegar no que tange a proposta inovadora trazida pelo 

Programa Meu Imóvel Legal é que os projetos ocorram de forma integrada, resolvendo a situação 

social, jurídico-registral, administrativa, dominial e urbanística das áreas, cuja ocupação é 

consolidada, irreversível e segura, de forma a permitir, que a partir das intervenções, estas 

comunidades transformem-se em bairros legais e integrados ao restante da cidade, retirando-os 

da situação de exclusão em que se encontram e, principalmente, reconhecendo o direito ao 

cidadão de ser proprietário do seu imóvel através de uma escritura definitiva. E com a garantia de 

permanência no solo onde as famílias edificaram suas vidas, desenvolveram relações sociais e 

consolidaram uma identidade cultural, de acesso a serviços públicos essenciais, financiamentos 

habitacionais, integração das áreas à cidade, através de endereçamento oficial, bem como 
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afastando a possibilidade de despejos e ações voluntaristas de gestões que coadunem com o 

ideal especulativo das áreas urbanas. 

Nessa perspectiva, a execução da RFJDIS vem demandando um rigoroso trabalho 

conjunto e integrado de órgãos públicos, a mitigação de entraves jurídicos e financeiro no registro 

dos imóveis passíveis de regularização, a definição do(s) proprietário(s) de lotes constituídos por 

mais de uma edificação, dificuldades de comprovação do tempo de posse das famílias ocupantes, 

possíveis resistências por parte da população, uma vez que esta mesma população foi alvo de 

processos anteriores de regularização. Destaca-se ainda, as possíveis incompatibilidades com as 

legislações ambientais. 

Por último, cabe sobrelevar que muitos são os desafios postos na consolidação das 

políticas urbanas no Brasil, considerando os vultuosos volumes investidos os mega eventos nos 

centros urbanos e as obras de urbanização, através do Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC, os recursos destinados para a Regularização Fundiária apresentam-se aquém de sua real 

demanda e importância frente à garantia de um direito humano. Neste sentido, a RFJDIS é 

apenas uma das alternativas que visa minimizar os impactos desenvolvimentistas dos padrões 

urbanos em voga. Por tudo isso, esta regularização fundiária não pode ser vista como um fim em 

si, mas como uma interligação setorial com as demais políticas urbanas. 
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