GABARITO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CONCURSO
PARA INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS
GABARITO: PROVA ESCRITA DE DIREITO URBANÍSTICO

QUESTÃO 01.
RESPOSTA A)
Avaliação do conhecimento do candidato sobre a Regularização Fundiária dividido nos
seguintes tópicos:
I) sim, é possível a Regularização Fundiária de Interesse Social - RFIS - (definição de seu
conceito). Requisitos da RFIS: art. 47, VII, Lei 11.977/09.
II) Legitimados: art. 50, Lei 11.977/09.
III) Instrumentos: se adotada pelo Poder Público, possível a demarcação urbanística e
legitimação de posse, seguida da usucapião administrativa (arts. 56, 59 e 60, Lei
11.977/09). Demarcação de ZEIS;
IV) Procedimento:
a) RFIS encaminhada pelo Poder Público: O projeto (art. 51) aprovado do parcelamento é
levado a registro. A infraestrutura fica a cargo do Poder Público (art. 55, Lei 11.977/09 e
art.2, §6, L6.766;79), podendo ser realizada por etapas (art. 51, §3.) e independente da
resolução da solução dominial (art. 55, parágrafo único). Sendo Imóvel privado, será
notificado o proprietário e se não houver impugnação, será averbado o auto de demarcação
urbanística (art. 57). Confecção do projeto, aprovação e registro (art. 58). Após registro do
projeto, serão concedidos os títulos de legitimação de posse (art.58,§1) e usucapião
administrativa, após decurso do prazo legal (art.60). Da Demarcação, consultam-se demais
entes federados. Havendo impugnação do proprietário do imóvel, arquiva-se, possibilitado,
aos interessados, o manejo das ações de usucapião individual e coletivas ou desapropriação
pelo poder público (possibilidade de desapropriação).
b) Caso a RFIS seja promovida pelos próprios interessados, não há possibilidade de adoção
dos instrumentos de demarcação urbanística e legitimação de posse. Mesmo assim, o pode
público pode promover a infraestrutura (art. 55). Sendo área privada, deve haver
concordância do proprietário/usucapião ou aquisição da área para registro do projeto de
parcelamento. Projeto, aprovação no município e registro, importando em abertura de
matrícula do imóvel que ainda não o tenha (art.66).
RESPOSTA B)
requisitos urbanísticos que podem ser flexibilizados - art. 52, Lei 11.977/09 - apenas em
relação aos assentamentos consolidados anteriormente a 2009. O artigo 54 prevê ainda a

possibilidade de definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos para aquele
zoneamento.
REPOSTA C)
Avaliar-se-á a abordagem das seguintes situações: possibilidade de regularização em APP
condicionantes: art. 54, §2, c/c 47,II, Lei 11.977/09; possibilidade de regularização em área
de risco – condicionantes: artigos 51, IV, e 58, §3, Lei 11.977/09, e art. 3, parágrafo único,
Lei 6.766/79; regularização em área não edificável – condicionantes (não possível): artigo
52 da Lei 11.977/09 e artigo 4., III, Lei 6.766/79

