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NOTA TÉCNICA 01/2017

Ementa: Medida Provisória 759/2016. Alterações na
Lei  11.977/2009,  que  institui  normas  gerais  de
regularização  fundiária  urbana.
Inconstitucionalidade formal. Ausência de justificada
relevância  (pertinência  temática)  e  urgência.
Materialmente,  diversos  retrocessos  sociais  e
urbanístico-ambientais.  Desarrazoada  supressão
e/ou  substituição  de  conceitos,  dispositivos  e
critérios.  Violação  ao  teor  dos  arts.  182  e  225  da
Constituição  de  1988.  Afronta  às  diretrizes  da
política urbana inscritas na Lei 10.257/2001 (Estatuto
da Cidade)  e da política  agrária  instituída pela  Lei
4.504/1964  (Estatuto  da  terra).  Inconsistências
técnicas,  antinomias  legais  e  insegurança  na
interpretação  e  aplicação  do  diploma.  Emendas
pendentes. Conclusão pela não conversão em lei.

A presente manifestação dedica-se a uma apreciação vestibular dos aspectos nevrálgicos

da Medida Provisória 759/2016 no que tange, formalmente, à sua inconstitucionalidade

por ausência de urgência e pertinência temática e, materialmente, às alterações por ela

promovidas na Lei  11.977/2009,  a  qual  versa sobre a regularização fundiária  urbana,

importante diretriz da política urbana (art. 2o, XIV do Estatuto da Cidade) para a realização

da função social da cidade e para a garantia do bem-estar de seus habitantes (art. 182,

caput, da Constituição do Brasil de 1988), ora ameaçadas de considerável retrocesso.

Assim, constituem os principais tópicos de crítica por este Centro de Apoio Operacional:

1. Vícios formais e ausência de debate público. Entende-se que a MPV 759/2016 se

acha eivada por insanáveis vícios de forma, sobretudo quanto à ausência de urgência e

de relevância (pertinência temática) que justifiquem sua edição, nos termos do art. 62 da

Magna Carta.  Na esteira do que já salientou o Grupo de Trabalho “Terras Públicas e
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Desapropriação” da 1ª CCR do Ministério Público Federal, o paradigma assentado pelo

Supremo  Tribunal  Federal  na  ADI  5127  há  de  ser  aqui  replicado  para  explicitar  a

inconstitucionalidade  da  medida,  cuja  Exposição  de  Motivos  ateve-se  a  mencionar

decisões do Tribunal de Contas da União referentes ao Programa Nacional de Reforma

Agrária,  não  guardando  qualquer  pertinência  temática  com  a  regularização  fundiária

urbana. Destarte, inexiste suficiente motivação para que se afaste o devido processo legal

e se restrinja a participação social em temário deste envergadura, sobretudo quando já

havia norma vigente e não questionada a reger a matéria, qual seja, a Lei 11.977/2009.

2. Mudança de paradigma na regularização fundiária plena. O modelo brasileiro de re-

gularização fundiária plena (urbanística, ambiental, jurídica e social) ganhou reconheci-

mento internacional nos últimos anos por compor obras de urbanização e melhorias físi-

cas (muitas vezes parciais) com ações de titulação da propriedade. A MPV 759/2016, to-

davia, prejudica a compreensão holística dos processos de regularização fundiária ao pri-

orizar a titulação sem a que se atinjam condições urbanísticas e ambientais desejáveis

nos assentamentos informais. A noção excessivamente genérica de “infraestrutura essen-

cial” (que não se coaduna com o mínimo previsto no art. 2º, §5º e §6º da Lei 6.766/1979

como “infraestrutura básica”), a que alude o caput do art. 31 da MPV 759/2016, conjugada

com a previsão do §2º do mesmo dispositivo, permitindo que a urbanização seja concluí-

da após a regularização fundiária, contrariam o art. 2º, XIV da Lei 10.257/2001 e repre-

sentam grave risco ao entendimento da regularização fundiária por etapas estipulado na

Lei 11.977/2009, vinculadas ao “cronograma físico de obras e serviços” do projeto de re-

gularização fundiária (embora o art. 51, §2º do texto original da Lei 11.977/2009 encontre

certa correspondência no art. 33, §5º da MPV 759/2016).

3.  Desvinculação  com  o  planejamento  urbano  e  restrição  à  participação

comunitária. A revogação do conceito de Zonas Especiais de Interesse Social  -  ZEIS

(instrumento crucial para a vinculação do planejamento urbano e ordenamento territorial

com as ações de regularização de assentamentos precários, presente no art. 47, V do

texto original da Lei 11.977/2009) e a supressão previsão expressa da necessidade de

“participação dos interessados em todas as etapas da regularização” (Art. 48, III da Lei
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11.977/2009) caracterizam importante retrocesso social e ofensa à gestão democrática da

cidade (art. 2º, II da Lei 10.257/2001) e aos princípios da Administração Pública. Em seu

lugar, termos como “competitividade” foram inseridos no art. 8º, parágrafo único da MPV

759/201, conquanto não conste do art. 37 da Constituição de 1988. Na mesma esteira, a

proposta de que caracterização dos núcleos de “interesse social” atenda ao “disposto em

ato do Poder Executivo federal” (art. 11, I da medida) desrespeita a variedade de perfis e

situações socioeconômicas ao redor do país, pretende uniformização prejudicial.

4. Regularização fundiária de núcleos urbanos em área rural. A previsão do art. 9º, I,

‘a’ e §2º que, em princípio, autoriza a regularização de núcleos urbanos informais em área

rural é teratológica, na medida em que viola os Planos Diretores (onde os perímetros

urbanos são delimitados) como instrumentos básicos da política urbana. O dispositivo não

apenas invade a seara do direito agrário, em ofensa à limitação das Frações Mínimas de

Parcelamento, instituídas pelo Estatuto da Terra e reguladas pela Lei 5.868/1972 (o que

resta evidente frente a Instrução Normativa INCRA 82/2015), como afronta a tese fixada

pelo Supremo Tribunal  Federal  no RE 607940,  tornando inconstitucional  seu teor:  os

municípios com mais de vinte mil  habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre

programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que

sejam compatíveis com as diretrizes do plano diretor. Como se não bastasse, a pretensa

regularização  de  núcleos  urbanos  em  área  rural  implica  em  significativo  impacto

orçamentário para os municípios, na medida em que se criarão inúmeras demandas por

infraestrutura e serviços públicos, obrigações estas atribuídas ao Poder Público pela MPV

759/2016.  A  assunção  destes  custos,  num  contexto  de  contingenciamento  e  crise

financeira, onera e põe em risco a execução de políticas públicas e ações prioritárias já

incorporadas  ao  planejamento  municipal.  Por  fim,  não  há  como  se  olvidar  que  a

proposição tende a  consolidar  e  tornar  irreversíveis  danos ambientais  decorrentes  do

fracionamento ilegal do solo rural (em afronta ao art. 225, §3o da Constituição de 1988,

que determina a reparação integral do dano), com notórios impactos à biodiversidade e à

própria  política  agrícola,  tendo  em vista  que  desvirtua  a  funcionalidade  dos  espaços

mínimos viáveis para a produção de caráter agrícola.

3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente

e de Habitação e Urbanismo

5. Supressão do grau de consolidação da área urbana como referência normativa

para a regularização ambiental em Áreas de Preservação Permanente. Ao substituir a

definição de “área urbana consolidada” presente no inciso II do caput do art. 47  da Lei

11.977/2009 pelo conceito de “núcleo urbano consolidado”, do art. 21 da MPV 759/2016,

houve perda substancial de referência normativa e urbanística associada à infraestrutura

e à densidade da ocupação, deixando excessiva margem de discricionariedade para a

interpretação e aplicação da expressão “de difícil  reversão” contida no art.  21, §3º,  II.

Ainda mais sério é o fato de que o §3º do art. 9º, ao não mencioná-lo parece comportar a

desarrazoada  intencionalidade  de  descartar  o  critério  da  consolidação  para  fins  de

supressão das APPs, apesar da remissão aos arts.  64 e 65 da Lei 12.651/2012. Tais

artigos, porém, fazem referência às “áreas urbanas de ocupação consolidada” e às “áreas

urbanas consolidadas”, conceitos que passam a deixar de existir na legislação, implicando

em intolerável retrocesso ambiental. 

6. Inconsistência e inconstitucionalidade do instituto da “legitimação fundiária”. A

criação da chamada legitimação fundiária como nova “forma originária de aquisição de

direito real  de propriedade” sem precedentes no direito,  sem a devida atualização do

Código  Civil  pátrio  e  em  franca  violação  ao  direito  constitucional  de  propriedade.

Descabida  a  previsão  de  que  tal  transmissão  de  domínio  se  encarne  em  “ato

discricionário  do  Poder  Público”  (art.  21,  caput da  MPF  759/2016),  sem  tampouco

esclarecer  a  natureza de tal  ato  de  império  que,  quando muito,  poderia  consistir  em

espécie  de  desapropriação  (direta  ou  indireta),  havendo,  portanto,  nítidas  e  sérias

imprecisões  no  Capítulo  II  do  Título  II  da  medida.  Ademais,  o  mesmo  dispositivo

teratológico permite a titulação de áreas públicas em favor de particulares (art. 21) com

dispensa, inclusive, de desafetação prévia e autorização legislativa (art. 58), o que fere

aos princípios da Administração e tende a dilapidar o patrimônio coletivo, correndo-se o

risco de se legitimarem práticas criminosas, como a grilagem de terras públicas.

7.  Concessões de imóveis  públicos arrecadados. Outrossim,  ameaça o patrimônio
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público  a  parte  final  da  disposição do art.  53  da  MPV 759/2016  de  que “os  imóveis

arrecadados pelos Municípios ou pelo Distrito Federal, com fundamento no disposto nesta

Medida  Provisória,  serão  destinados  prioritariamente  aos  programas  habitacionais,  à

prestação de serviços públicos, ao fomento da Reurb-S ou serão objeto de concessão de

direito  real  de  uso a  entidades civis  que comprovadamente  tenham fins  filantrópicos,

assistenciais, educativos, esportivos ou outros, a interesse do Município ou do Distrito

Federal”. Ora, esse tipo de concessão indiscriminada tem sido enfaticamente combatido

pelo Ministério Público, dado o frequente desvirtuamento da utilidade pública dos imóveis

concedidos  sem  critérios  transparentes  e  republicanos  para  a  eleição  das  pessoas

jurídicas e instituições beneficiadas.

8.  Câmaras de resolução de conflitos e  justo valor  das unidades.  A despeito  da

prática de formalização de “câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos”

(art. 36 da MPV 759/2016) não ser, em si mesma, descabida, subsistem sérias dúvidas

quanto à legalidade e a eficiência de tais instâncias quando a regularização fundiária se

dá sobre imóveis públicos em que, portanto, o próprio Município “mediador” é também

parte interessada. Especial atenção e cuidado merece o §3º do mesmo art. 36, o qual

determina  que,  na  regularização  fundiária  de  interesse  específico  (ou  seja,  que  não

beneficia à população de baixa renda), “promovida sobre bem público, havendo solução

consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento

do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida

em ato do Poder Executivo federal”. Questiona-se, aqui, tanto a moralidade e legalidade

dessa espécie de transferência de patrimônio público para a esfera privada, quanto a

amplitude e falta de elementos técnicos para parametrização do “justo valor” dos imóveis.

9. Instabilidade e insegurança jurídica dos títulos de legitimação de posse. Segundo

preconiza  o  art.  24  da  MPV 759/2016,  “o  título  de  legitimação  de  posse  poderá  ser

cancelado  pelo  Poder  Público  emitente,  quando  constatado  que  o  beneficiário  não

satisfazia ou deixou de satisfazer as condições estipuladas nesta Medida Provisória e em

ato do Poder Executivo federal”. Muito embora possa administração anular seus próprios
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atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula 473 do STF) deve também

respeitar  os  direitos  adquiridos  e  evitar  submeter  grupos  sociais  já  vulneráveis  à

insegurança jurídica da posse. Se é certo que os atos de regularização fundiária, como

quaisquer  atos  administrativos,  devem  ser  revistos  e/ou  anulados  quando  neles

identificadas ilegalidades,  eles  tampouco podem manter  os  beneficiários  em perpétuo

estado  de  incerteza  ou  dependência.  Tal  ponderação  se  agrava  especialmente  no

momento atual,  em que o amplo volume de emendas propostas ao projeto de lei  de

conversão da MPV 759/2016 impede vislumbrar com clareza quais serão “as condições

estipuladas  neste  Medida  Provisória”  em  futuro  breve,  recomendando-se,  destarte,

redobrada cautela na aplicação de seus instrumentos, neste ínterim.

Conclusão: Ex  positis,  conclui  este  Centro  de  Apoio  Operacional  pela

inconstitucionalidade formal e materialmente da Medida Provisória 759/2016, no bojo da

qual se vislumbra grave retrocesso social e urbanístico-ambiental em face da anterior Lei

11.977/2009.  Ademais,  padece  a  medida  em  testilha  de  imprecisões  e  antinomias

geradores  de  insegurança  jurídica  e  inconsistências  técnicas  a  recomendar  sua  não

conversão em lei, ao menos nos termos em que, atualmente, a mesma se acha em vigor.

Curitiba, 10 de abril de 2017.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPJ-MAHU

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

CAOPJ-MAHU

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista

CAOPJ-MAHU

Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico

CAOPJ-MAHU
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