
 

 

NOTÍCIAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO 
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ATUALIZAÇÃO: 30/04/2018 
 

 Em julho de 2017 foi editada uma Lei federal moderníssima 

sobre regularização, de nº 13.465. Essa Lei, inicialmente, foi 

editada sob a forma de Medida Provisória,em dezembro de 2016, 

ou seja, tinha força de Lei mas precisava ser aprovada pelo 

Congresso Nacional. Foi aprovada, transformou-se em Lei, mas 

dependia, ainda, de uma regulamentação, para tornar a Lei mais 

efetiva. Então, em 15/3/2018, adveio o Decreto Federal nº 9.310, 

que vem a ser o Regulamento da Lei 13.465.  

 

 Trata-se de uma Lei extremamente inovadora e 

revolucionária, que pretende facilitar ao máximo a regularização 

dos assentamentos urbanos consolidados até 22/12/2016. Essa lei 

aborda também áreas rurais, mas esse tema não nos diz respeito. 

 

 Ao ser editada a Medida Provisória em dezembro de 2016, a 

cautela nos indicava que deveríamos aguardar que a MP se 

transformasse em Lei e, posteriormente, fosse editado o Decreto 

Regulamentar. Enquanto isso, procuramos participar de vários 

debates, sobretudo na Ordem dos Advogados do Brasil, porque a 

Lei realmente é muito inovadora e os doutos dedicavam-se a 

interpretá-la adequadamente. 

 

 Como a Lei prevê que serão obrigatórios os projetos 

urbanístico e ambiental, procuramos avançar nesse aspecto, para 

ganharmos tempo. Dª Vilma nos deu total apoio e, com aprovação 

em Assembleia, foi contratada uma empresa (Ária) para a 

execução do projeto urbanístico. Esse projeto já está praticamente 

pronto, dependendo, apenas, de outro trabalho, denominado 

"zoneamento ambiental", o que deve ter início em breve, eis que a  

contratação de empresa PROGEPLAN foi aprovada na 

Assembleia de 29/4/2018. 

 



 Em novembro de 2017, com total apoio de Dª Vilma, 

protocolamos na SEGETH um requerimento pedindo a 

regularização na modalidade "legitimação fundiária" combinada 

com "condomínio de lotes", com base na nova Lei, ou seja, nos 

aspectos incontroversos podíamos avançar, e avançamos. 

 

 É preciso alertar, entretanto, que temos uma lei federal que 

não obriga os Estados, os Municípios e o GDF a adotá-la. Mas, 

felizmente, o nosso Governador já baixou um Decreto 

determinando a aplicação da lei federal no DF. No entanto, as 

autoridades da SEGETH e do IBRAM alegam que há necessidade 

de adequação da lei federal à legislação do DF, o que é 

compreensível. Estamos aguardando essa adequação, que 

acreditamos virá por meio de um Decreto do Governador. 

 

 A "legitimação fundiária",  combinada com o "condomínio 

de lotes",  que pretendemos e requeremos, é muito mais avançada 

do que a usucapião. Deveremos demonstrar à SEGETH que em 

22/12/2016 o nosso Condomínio já estava consolidado (o que é 

facílimo). E deveremos enviar uma listagem de todos os 

ocupantes dos lotes, para fins de posterior remessa ao Cartório de 

Registro de Imóveis, a fim de que sejam abertas matrículas 

individualizadas para cada lote. 

 

 As eventuais pendências de cunho fundiário deverão ser 

resolvidas no âmbito administrativo, pelo Governo do DF. Os 

interessados serão intimados a se manifestar durante o 

procedimento administrativo. Ou seja: quando os nossos projetos 

urbanístico e ambiental estiverem aprovados e todas as questões 

fundiárias estiverem resolvidas, o Governo emitirá uma 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FUNDIÁRIA  e remeterá o 

processo ao Cartório de Registro de Imóveis para a lavratura das 

matrículas individualizadas. 

 

 Desculpe pela tecnicidade do assunto, mas se ainda houver 

dúvida pode perguntar à vontade.  

 



 Caso queira conversar com o Presidente da Comissão de 

Regularização, Humberto Barbosa de Castro (também 

Subsíndico), o e-mail é hbarbosadecastro@yahoo.com.br. 

 

 À proporção que o procedimento de regularização for 

avançando vamos manter toda a comunidade do RQS informada 

por meio deste site. 

 


