
CURSO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 

13 e 14 de setembro

08 às 18h

Salvador–BA 

CH: 20 horas

Valor do Curso:

R$ 950,00
*Consulte Condições www.directcapacita.com.br

contato@directcapacita.com.br 

Matricule-se:

Apoio Institucional Realização

Capacitação em Gestão Pública

E PROCURADORIA JURÍDICA DE MUNICÍPIOS

José Ferreira de Souza Filho
Promotor de Justiça do Estado da Bahia 
(Aposentado)

CORPO DOCENTE 

CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CORPO DOCENTE PROFESSOR

(75) 3183-1105 | (75) 98115-5868
(71) 99936-5809 | (71) 98786-8297

ASPECTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS E OPERACIONAIS

URBANA NOS MUNICÍPIOS
Saiba como sua Prefeitura pode regularizar e viabilizar a concessão de 

escrituras públicas para os cidadãos

Incluindo também:
Material de apoio + 
Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) +
Modelos de 
documentos



APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

Capacitação em Gestão Pública

Objetivando contribuir para a realização 
desse desiderato, a DIRECT – Capacitação 
em Gestão Pública, promoverá o CURSO 
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
URBANA NOS MUNICÍPIOS – dando 
ênfase aos aspectos técnicos, jurídicos e 
operacionais da matéria. 

O principal objetivo da regularização 
fundiária é integrar assentamentos 
irregulares ao contexto legal das cidades, 
para tanto, o governo federal promulgou 
a Lei nº 11.977/2009, que foi atualizada 
por outras normas, em especial, pela Lei 
nº 13.465/2017 que disciplina, dentre 
outras medidas, a regularização fundiária 
de assentamentos informais localizados 
em áreas urbanas.

O curso abordará de maneira prática o 
passo à passo para viabilizar e regularizar 
as posses irregulares, culminando com o 
registro e concessão de escrituras 
públicas para os cidadãos. 

O curso tem como objeto de estudo, em 
sentido amplo, a regularização fundiária 
urbana, que se constitui de um conjunto 
de medidas jurídicas de natureza 
urbanística, registral, ambiental e social. 

Histórico da ocupação irregular do espeço urbano no Brasil

Lei 10.257/2001 (Estatuo da Cidade: Plano diretor; Parcelamento, 
edi�cação ou utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; 
Desapropriação sanção; Usucapião especial urbano - individual e 
coletivo)

Passo a passo para implantação da regularização fundiária no 

Legislação civil, urbanística e registral imobiliária aplicável:

Constituição Federal de 1988;

“condomínios fechados”; cobrança de taxa de administração por 
Associações de moradores)

Lei 6.015/193 (Registros Públicos; a complexidade registral para 
abertura de Matrícula; os cartórios extrajudiciais)

Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano: a questão dos 

Lei 13.465/2017 (Regularização Fundiária): 

Lei 10.402/2002 (Código Civil: Concessão especial de uso para 
�ns de moradia (MP nº 2.220/2001); Concessão de direito real de 
uso – CDRU; direito de superfície, “solo criado” ou direito de laje)

Lei 11.977/2009 (Regularização Fundiária; Programa Minha Casa, 
Minha Vida)

Município:

Modalidades de Reurb

Conceitos e princípios estabelecidos pela lei

Legitimados para requerer a Reurb

Procedimento administrativo

Instrumentos da Reurb

Legitimação de posse

Legitimação fundiária

Demarcação Urbanística

Conclusão da Reurb 

infraestrutura

Projeto de regularização fundiária

Cronograma físico de serviços e implantação de obras de 

Certidão de Regularização Fundiária - CRF



CORPO DOCENTE

ORIENTAÇÕES GERAIS

Promotor de Justiça Aposentado 
do Ministério Público do Estado 
da Bahia, Especialista em Direito 

Registral Imobiliário, em Direito 
Civi l ,  em Direito Eleitoral.  Ex-

Coordenador do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais 
– CAOCIFE do MP/BA. Advogado.

José Ferreira de Souza 
Filho

s

Noti�cação do titular de domínio

CRF – Certidão de Regularização fundiária (natureza 
jurídica; elementos essenciais)

Registro da regularização fundiária

Parcelamentos implantados antes de dezembro de 
1979

Câmaras de prevenção e resolução administrativa de 
con�itos

Legislação de competência dos Municípios

Plano Diretor; ZEIS e Lei de Zoneamento

Futura Lei de Responsabilidade Territorial (PL 
20/2007)

Estudos de casos relacionados com a matéria

Período do curso: Será realizado nos dias 13 e 14 
de setembro de 2019 das 08h às 18h. Serão 
disponibi l izados via  EAD  mater iais  para 
complementar os estudos do curso, que equivalem 
ao complemento de 04 horas, totalizando assim, a 
carga horária do curso de 20 horas.

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que 
inscrever  04 (quatro) alunos neste curso terá direito 
a mais 01 (uma) 5ª (quinta) inscrição gratuita nesse 
mesmo curso.

Estudos complementares: Incluindo também 
m a t e r i a l  d e  a p o i o,  A m b i e n t e  v i r t u a l  d e 
aprendizagem (AVA) e  Modelos de documentos.

Local: O curso será realizado presencialmente no 
endereço auditório do Condomínio CEO Salvador 
Shopping – Av. Tancredo Neves (Estacionamento 
gratuito desde que solicitado previamente), 2539 – 
Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-
021 (O prédio fica ao lado do Salvador Shopping).

Investimento: O valor do curso por participante é 
de R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando 
até o dia 30 de agosto de 2019, o valor com 
desconto será de R$950,00 (novecentos e 
cinquenta reais).

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos 
com Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade 
Pública deverão ser apresentados e assinados pelo 
Gestor junto com o comprovante de pagamento da 
despesa previamente à data do evento.

de agentes públicos é 

cidadão’’.

‘‘Investir na capacitação 

investir no bem estar do 

Capacitação em Gestão Pública



Capacitação em Gestão Pública

www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br 
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