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RESUMO 

 

 

Esta dissertação propõe um estudo acerca da concentração de terras, relações de poder e seus 

reflexos nos espaços urbanos. Para tanto, traçou-se como objetivo a análise da produção do 

espaço urbano de Montes Claros/MG sob a ótica dos interesses de elites econômicas no que 

diz respeito à propriedade imobiliária. Tendo em vista as questões urbanísticas, sociais, 

econômicas e jurídicas envolvidas neste assunto, trata-se de pesquisa preponderantemente 

qualititativa que, por intermédio de levantamento bibliográfico e documental, visa investigar 

como a cidade é configurada através de ações específicas e articuladas e como isto implica na 

formação de espaços urbanos desiguais e no desatendimento da função social da propriedade, 

que está entre os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Assim, inicialmente, apresenta-se o recorte espacial 

deste trabalho, qual seja, o município de Montes Claros, bem como sua localização no norte 

de Minas Gerais, por meio de apontamentos históricos que são relevantes para a compreensão 

dos problemas relacionados à propriedade nos dias de hoje. Posteriormente,  realiza-se uma 

contextualização de conceitos e categorias que são importantes para o debate, seguida de um 

estudo de caso feito com a utilização de figuras e tabelas construídas através de pesquisa 

documental, para melhor análise dos fenômenos postos em discussão. Por último, procede-se 

ao levantamento dos problemas jurídicos que decorrem da concentração de terras e avalia-se 

possíveis instrumentos para regularização fundiária, com destaque para a usucapião. Como 

resultado, constata-se que, historicamente, a forma como a cidade se desmembra 

territorialmente, num cenário de muitos interesses econômicos e políticos contraditórios, 

implica numa série de irregularidades de fato e de registro, cuja resolução muitas vezes é 

difícil e morosa, acarretando em informalidade urbana e, consequentemente, vulnerabilidade e 

desigualdade social nas cidades.   

 

Palavras-chave: Concentração de terras. Espaço urbano. Poder. Propriedade. Regularização 

fundiária. Usucapião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation proposes a study on land concentration, power relations and their reflexes in 

urban spaces. To this end, the objective was to analyze the production of urban space in 

Montes Claros/MG from the viewpoint of the interests of economic elites regarding real 

estate. In view of the urban, social, economic and legal issues involved in this subject, this is a 

predominantly qualitative research which, through bibliographic and documentary surveys, 

aims to investigate how the city is configured through specific and articulated actions and 

how this implies in the formation of unequal urban spaces and in the disregard of the social 

function of property, which is among the fundamental rights and guarantees enshrined in the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988. Thus, initially, we present the 

spatial cutout of this work, namely, the municipality of Montes Claros, as well as its location 

in the north of Minas Gerais, by means of historical notes that are relevant to the 

understanding of the problems related to property today. Later, a contextualization of 

concepts and categories that are important for the debate is carried out, followed by a case 

study made with the use of figures and tables constructed through documentary research, for a 

better analysis of the phenomena under discussion. Finally, the legal problems arising from 

the concentration of land are surveyed and possible instruments for land regularization are 

evaluated, especially the adverse possession. As a result, it is noted that, historically, the way 

the city is divided territorially, in a scenario of many contradictory economic and political 

interests, implies a series of irregularities of fact and record, whose resolution is often difficult 

and time-consuming, leading to urban informality and, consequently, vulnerability and social 

inequality in cities. 

 

Keywords: Land concentration. Urban space. Power. Property. Land regularization. Adverse 

possession. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre a concentração de terras é necessário para a compreensão das 

raízes dos problemas fundiários, haja vista esta é uma herança que decorre da estrutura 

colonial no Brasil, sobretudo pelos decretos legais vigentes naquele período que ocasionaram 

muitas desigualdades no processo de divisão imobiliária. 

Desde o século XX, o espaço urbano passou a ser visto como resultado de um 

processo complexo de relações entre Estado, capital (com ênfase para capitais investidos na 

terra e na incorporação imobiliária), sociedade civil e movimentos sociais. Com efeito, as 

altas taxas de crescimento demográfico e processos migratórios incharam as cidades e isto 

tornou visível o problema da concentração fundiária nos espaços urbanos, tais como a 

desigualdade na distribuição de renda, a especulação imobiliária e graves problemas relativos 

à infraestrutura urbana (COSTA e MENDONÇA, 2011). 

Assim, a análise sobre a produção do espaço urbano, a partir da concentração de 

terras, deve partir de um estudo histórico sobre como as questões relativas à terra foram 

consolidadas no Brasil e ainda hoje ocasionam um grave problema social, com injustiças 

sociais e diversos conflitos pela terra.  

 Deve-se ressaltar, de antemão, que a história é narrada a partir de estudos que 

muitas vezes tentam dar linearidade aos fatos, mormente por meio de linhas evolutivas. 

Contudo, há acontecimentos que representam verdadeiras rupturas e que, embora ignorados 

por alguns pesquisadores, podem dar supedâneo para análises críticas, principalmente no 

campo das ciências sociais. 

Nesse sentido, a história registra que, com a chegada dos portugueses nas terras 

brasileiras, iniciou-se o processo de grilagem e as terras passaram ao domínio da coroa 

portuguesa, com a constituição de capitanias hereditárias, em 1534, e, por conseguinte, a 

concessão de sesmarias. As sesmarias eram glebas de terra distribuídas por Portugal a um 

beneficiário, ou donatário, com o objetivo de cultivá-la e povoar o território brasileiro 

(DUARTE JÚNIOR, 2003).  

Deste modo, este instituto indica o surgimento dos grandes latifúndios no Brasil, 

uma vez que havia a distribuição de grandes faixas de terras a uma única pessoa, bem como a 

utilização de terras que não estavam dentro dos limites e confrontações determinados pelas 

cartas que concediam a sesmaria. Inclusive, a despeito das cartas das sesmarias concederem 

apenas a posse da terra ao donatário, com o consequente impedimento de alugá-la, doá-la, 
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arrendá-la ou vendê-la, muitos donatários praticavam tais atos, o que gerou um processo de 

desigual distribuição de terras, um dos grandes problemas ainda existentes no que diz respeito 

à desigualdade social. 

O regime de sesmarias perdurou até 1822, quando houve a suspensão de sua 

concessão pelo então príncipe regente, Dom Pedro I. Com isto, uma nova regulamentação 

legal sobre o tema somente se deu 18 de setembro de 1850, por meio da Lei n.º 601. 

Conhecido como “Lei de Terras”, este dispositivo estabeleceu que a forma de acesso às terras 

brasileiras a partir daquele momento deveria ocorrer por meio de compra ao Estado em hasta 

pública (leilão), garantindo, entretanto, a revalidação das antigas sesmarias àqueles que já 

detinham posses até aquele período (DUARTE JÚNIOR, 2003). 

Este marco jurídico implica numa busca dos posseiros das antigas sesmarias pela 

demarcação de suas glebas, a fim de ter um título, ou documento, que os legitimassem como 

proprietário, ou dono da coisa, assim como uma busca também por parte do Estado, para a 

demarcação das terras devolutas (ou públicas). Isto também deu base para, em 1864, pela Lei 

n.º 1.237, haver a criação no Brasil dos cartórios de Registro de Imóveis, com a finalidade de 

efetuar o registro destes títulos aquisitivos de terras e, também, a constituição de ônus sobre 

elas, por exemplo, as hipotecas (PIRES, 1979). 

O Norte de Minas não foge a este caminho histórico de distribuição de terras. O 

seu processo de ocupação fundiária tem origem nas 160 (cento e sessenta) léguas de terras que 

pertenceram, no século XVI, ao domínio do Mestre de Campo Antônio Guedes de Brito, com 

autorização de Portugal. Conforme Pires (1979, p. 45), “praticamente toda a margem direita 

do Alto São Francisco pertencia à Bahia e eram terras de Antônio Guedes de Brito. A própria 

área da Grande Belo Horizonte de hoje integrava seus largos domínios”. 

Estas terras decorrem de concessão de sesmarias feitas ao Antônio Guedes de 

Brito e a elas somam-se outras compras de terras feitas e também de heranças recebidas, 

compondo esta grande extensão. Após a sua morte, o domínio destas terras ainda foi exercido 

pela sua herdeira, Isabel Maria Guedes de Brito. Mas, tempos depois, houve um processo de 

abandono destas propriedades pelos seus titulares, o que ocasionou o desmembramento e 

povoamento das terras por outras pessoas, inclusive por indígenas, bandeirantes paulistas e 

baianos (LIMA JÚNIOR, 1965).  

Fato é que desta alta concentração de terras se desmembra o que é hoje o norte de 

Minas Gerais, cuja atividade principal, à época, era a pecuária, com a existência na região de 

numerosos currais de gado (PIRES, 1979).  
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E é justamente neste contexto dos currais de gado e das expedições de 

bandeirantes chefiadas inicialmente por Fernão Dias Paes, na procura por esmeraldas, no 

início do século XVIII, que o bandeirante Antônio Gonçalves Figueira obtém um alvará com 

concessão de uma sesmaria às margens do Rio Vieira, afluente do Rio Verde, e, tendo gostado 

da terra, instala-se: constrói casa, curral e uma capela (PAULA, 1979).  

Daí surge uma fazenda, cujo nome fazia referência a dois montes existentes no 

local: “montes claros”. Fazenda esta que, anos depois, viria a se tornar um arraial e, após 

algum tempo, município. Município de Montes Claros, que é recorte espacial desta pesquisa.  

Assim, situada no Norte de Minas Gerais, Montes Claros tem seu surgimento 

intrinsecamente ligado a uma intensa concentração de terras. Depois, com sucessivas vendas e 

doações destas terras para outras pessoas, até haver um desdobro maior das glebas, dando 

origem a outras fazendas, por vezes menores que a primitiva. 

Atualmente, com 404.804 mil habitantes (IBGE/2018), Montes Claros é o sexto 

maior município de Minas Gerais e um importante polo regional, mas que passou por um 

intenso processo de formação de seu espaço urbano, permeado de fatos históricos e sociais 

que precisam ser melhores entendidos.  

Destaca-se que, neste trabalho, parte-se do entendimento do espaço urbano como 

um meio dinâmico, isto é, constituído por diversos agentes – principalmente os econômicos, 

políticos e sociais - que contribuem para sua formação socioespacial (PACHECO, 2015).  

No que tange à cidade, em termos sociológicos, sobretudo, esta pesquisa tem 

como ponto de partida os postulados de Lefebvre (2001), em que a cidade é analisada como 

resultado da reprodução do capital e das suas práticas sociais. Logo, se o sistema econômico 

vigente tem uma estrutura marcada por uma desigual distribuição de renda, o espaço urbano, 

por conseguinte, terá resultado semelhante, em virtude dos agentes que nela, de forma 

decisória, atuam. 

Um dos processos sociais presentes na formação das cidades e que também 

decorre desta reprodução social é a atuação de elites, principalmente econômicas, que, em 

articulações com o Estado para se manter no poder, age em detrimento de grupos excluídos. 

Razão pela qual a categoria poder é compreendida aqui a partir dos escritos de Weber (2004), 

inclusive com reflexão que parte de sua tipificação das formas de dominação.  

Destarte, a relação entre a concentração de terras e o poder, isto é, de pessoas em 

posição centralizada e que transcendem a massa da população, e a formação da cidade, traz 

importantes reflexões sobre as contradições desta. De um lado, há grupos excluídos, em 

péssimas condições de moradia e na informalidade urbana. Do outro, há poucos no poder. 
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Mas que ostentam excelentes condições de vida. Entre eles, há uma cidade que, na concepção 

de Lefebvre (2001), deve ser concebida pelo seu valor de uso, em que todos podem usufruir 

de seus espaços, sem que ela fique nas mãos de interesses privados ou quase privados. 

Ao tratar especificadamente de elite, Lefebvre discorre que “desde o tempo de 

Marx, a burguesia enriquece comprando terras, constituindo para si propriedades fundiárias 

(e, consequentemente, reconstituindo, sobre a base de um novo monopólio, a propriedade 

fundiária e a renda da terra)” (2001, p. 161). 

Por seu turno, assevera Harvey (2012) que, no modo de produção capitalista, da 

qual a acumulação e a apropriação dos meios de produção por uma minoria são fundantes, a 

propriedade apresenta grande importância sob a ótica da produção dos espaços urbanos. O 

espaço urbano é utilizado assim como instrumento de poder e dominação.  

Destaca-se que poder, pela perspectiva de Weber, é visto como “[...] a 

probabilidade de uma pessoa ou várias impor, numa ação social, a vontade própria, mesmo 

contra a oposição de outros participantes desta” (2004, p. 175).  

Por sua vez, a dominação, para Weber, é entendida como “uma situação de fato, 

em que uma vontade manifesta (‘mandado’) do dominador ou dos dominadores quer 

influenciar as ações de outras pessoas (do dominado ou dos dominados)” (2004, p. 191).  

Assim, esta pesquisa propõe uma leitura desse cenário de produção do espaço em 

decorrência da ação de agentes sociais concretos, com estratégias e práticas próprias, 

principalmente das classes dominantes, de Montes Claros, com potencial de generalização dos 

resultados obtidos para leitura e reflexão na realidade de outras cidades, pelos motivos a que 

passa explicitar nos parágrafos seguintes.  

Embora tenha sido pouco mais de um século após sua emancipação política como 

município, Montes Claros formou seu espaço urbano predominantemente a partir da década 

de 1960, mas de uma forma bastante acelerada (PEREIRA, 2007). Isto é, viveu uma expansão 

muito grande neste período, em virtude de investimentos, públicos e privados, que recebeu a 

partir de mobilizações da elite local, que era formada essencialmente por fazendeiros e 

pecuaristas, perfil este que remonta o de seu desbravador, o bandeirante Antônio Figueira.  

Os investimentos feitos foram resultados de intermediações de lideranças 

baseadas no discurso do progresso e do desenvolvimento, para o qual a elite sempre se volta 

(BRITO, 2006). Entretanto, as configurações do espaço urbano da cidade hoje não condizem 

com o ideal de desenvolvimento apregoado ao longo do século XX, que justificasse as ações 

tomadas, principalmente sob o ponto de vista de sua ocupação, identidade e território. 
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Montes Claros, que na década de 1950, contava com pouco mais de 07 (sete) 

bairros, distribuídos entre zona urbana e suburbana (PAULA, 1979), atualmente possui um 

extenso perímetro urbano, conforme a Lei Municipal n.º 4.573, de 19/12/2012, de 

146.806.067,3125 m², composto de dezenas de loteamentos, que serão objetos de estudo, por 

amostragem, neste trabalho. 

A situação crítica é que hoje vários destes loteamentos enfrentam problemas 

relacionados à propriedade imobiliária, uma vez que, em muitos, não houve processo 

adequado de aprovação, sendo caracterizado por ocupação irregulares de lotes e construções. 

Além disso, há diversos outros problemas urbanísticos que envolvem temáticas da 

infraestrutura urbana, como a falta de planejamento adequado das vias de trânsito, rede de 

água, esgoto, áreas verdes, dentre outros.  

Para exemplificar esta situação, foi feito estudo de caso, com escolha de umas das 

fazendas primitivas de Montes Claros, qual seja, “Fazenda Vargem Grande”. A partir dela, 

foram analisados os loteamentos oriundos, no que tange à registro de propriedade, perfil dos 

proprietários, valor da renda da terra, vazios urbanos e equipamentos urbanos atualmente 

presentes nesta área. 

Ainda no que diz respeito à propriedade imobiliária, em levantamento a ser 

discutido nesta pesquisa, para discutir os impactos jurídicos da concentração fundiária, 

constatou-se que entre agosto de 2015 e dezembro de 2019, foram distribuídos 527 

(quinhentos e vinte e sete) processos judiciais de usucapião de imóvel urbano na comarca de 

Montes Claros. 

A usucapião é o instrumento jurídico tradicional de aquisição da propriedade para 

aqueles que somente detêm a posse de um determinado bem imóvel (DONIZETTI, 

QUINTELLA, 2019). É resultado de legislações brasileiras que visam regular situações 

fáticas de posse que envolvem as cidades, a exemplo da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 

2001, conhecida como “Estatuto da Cidade”, que regulamentou os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 - quanto à 

política urbana. 

A usucapião é então aplicável nos casos em que a pessoa pode estar 

impossibilitada de transferir um imóvel para seu nome perante um cartório de Registro de 

Imóveis, de modo a se tornar efetivamente a proprietária do bem, embora possa tê-lo 

adquirido de fato, inclusive com pagamento de todos os valores necessários para tal e exercer 

sua posse há anos. 

Entretanto, por diversas razões, como por exemplo, a impossibilidade de se lavrar 

uma escritura pública, por se tratar de loteamento ilegal, fica impedida de ter o título de 
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propriedade, não lhe restando outra medida senão recorrer às esferas judiciais, a fim de obter 

uma sentença que supra tal irregularidade. O fato de não ser proprietário do imóvel gera ao 

seu possuidor uma série de consequências (ou problemas, como se prefere tratar nesta 

pesquisa) jurídicas, como uma considerável desvalorização econômica do bem em caso de 

venda ou negócio similar, impossibilidade de oferecê-lo como garantia para alguma operação 

financeira ou pode levar até mesmo a perda do imóvel para o verdadeiro proprietário, em sede 

de ação judicial (CUNHA, 2019). 

Alguns outros problemas que podem resultar na necessidade de ajuizamento de 

ações de usucapião são: lotes situados dentro de glebas maiores não desmembradas ou 

loteadas; imóveis pertencentes a pessoas já falecidas e cujos inventários para divisão dos bens 

não foram feitos ou não finalizaram; e construções feitas sem aprovação do projeto pelo poder 

público, o que impede a emissão de “habite-se”, que é a autorização para habitação. 

Nesse sentido, o que se observa, num curto período de 04 (quatro) anos, é que 

para pelo menos 527 (quinhentos e vinte) processos relativos imóveis urbanos (lotes e/ou 

lotes e construção) não houve alternativa aos seus possuidores senão passar pela experiência 

de um processo judicial para regularizar a sua propriedade, sendo que, até a finalização do 

levantamento, apenas 34 (trinta e quatro) processos tiveram uma resposta do Poder Judiciário, 

que pode ser favorável ou não.  

Ressalta-se que um processo judicial, sobretudo na área cível, como é o caso, 

além de tramitar por um longo tempo, diante da sobrecarga de processos pela qual passa hoje 

o Poder Judiciário, demanda custos com contratação de advogados e também com o 

pagamento de valores que são arrecadados para o Estado – as chamadas custas judiciais -, 

caso não haja concessão dos benefícios da justiça gratuita para a pessoa interessada.   

Diante disso, como pressuposto ou hipótese primitiva, tem-se que a alta 

concentração de terras em mãos de poucas pessoas, cuja aquisição da propriedade, na maioria 

das vezes, se dava por conta de processos de inventários e partilhas - sucessão hereditária - ou 

doações, favorece a estruturação da cidade de modo a beneficiar e atender apenas aos anseios 

de pequenos grupos, em detrimento de outros grupos sociais. Logo, o espaço urbano é 

produzido pela prática social e o desenvolvimento de uma área da cidade em detrimento de 

outras decorre de interesses de grupos minoritários. Todavia, poderosos.  

A partir destes elementos, a problemática deste estudo é pautada em três 

perguntas, que culminam numa questão central: a) Quais os interesses envolvidos na 

formação da cidade de Montes Claros? b) Qual o papel das elites na produção de espaço 

urbano de Montes Claros? e c) Quais problemas jurídicos decorrem da concentração 

fundiária? Destas indagações, extrai-se a principal questão norteadora do trabalho: como a 
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atuação de elites econômicas sobre a propriedade imobiliária implica na atual configuração do 

seu espaço urbano? 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a produção do espaço urbano de 

Montes Claros a partir dos interesses de elites econômicas que atuam como agentes espaciais. 

Para tanto, fixam-se, em específico, os seguintes objetivos: a) Mapear, historicamente, a 

produção do espaço urbano de Montes Claros pelas elites econômicas; b) Investigar as 

relações sociais que favoreciam a apropriação do solo urbano por elites econômicas em 

Montes Claros; e c) Discutir os problemas jurídicos existentes hoje, bem como suas soluções, 

especialmente a usucapião, cuja causa originária pode ser a atuação de poderosos na 

configuração da cidade. 

Como recorte temporal, especialmente para levantamento de dados, tem-se como 

termo inicial a década de 1950, pouco antes de Montes Claros viver sua maior época de 

expansão urbana, com a instalação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE, e o aceleramento do processo de fracionamento de glebas de terras em lotes, até se 

chegar aos dias atuais, com reflexão pormenorizada a respeito dos problemas sociais e 

jurídicos existentes. Entretanto, faz-se uma contextualização histórica de acontecimentos 

anteriores que são relevantes para compreensão do município hoje, como seu surgimento, 

emancipação política e a chegada da ferrovia no início do século XX.  

A justificativa da pesquisa decorre justamente da necessidade de se refletir acerca 

da atuação de poderosos na organização territorial, o que pode resultar na formação de 

cidades segregadoras. Com isso, é preciso identificar os problemas a partir de uma 

compreensão do passado e pensar em novas formas de utilização democrática do solo urbano, 

em que haja planejamento, justiça social e equidade.  

Além disso, a experiência do autor em trabalhos que envolvem negócios jurídicos 

imobiliários em Montes Claros, especialmente pelo tempo que atuou como assistente em 

cartório de Registro de Imóveis e, posteriormente, como advogado atuante no ramo 

imobiliário, trouxe-lhe muitos incômodos diante da elevada quantidade de pessoas que, 

embora possuam a posse de sua terra, tendo pagado por isso, não consegue sua regularização, 

em virtude de práticas irregulares que foram adotadas pelos grandes proprietários de terras da 

cidade de Montes Claros ao longo das últimas décadas, foram mantidas e que hoje causam 

entraves no processo de regularização da documentação dos possuidores. 

No que tange à metodologia, preliminarmente, cabe salientar que esta pesquisa é 

desenvolvida no período da pandemia do novo “Coronavírus”, com primeiras descobertas em 

dezembro de 2019, daí a denominação abreviada de “Covid-19”. Tempo que requer 

isolamento social, para se evitar propagação do vírus, com fechamento de instituições 
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públicas e privadas, comércio, igrejas, celebrações, dentre outros. Deste modo, são tempos 

delicados em muitos aspectos para a convivência humana e que impactam diretamente no 

desenvolvimento desta pesquisa, principalmente no que diz respeito ao campo empírico, já 

que não houve possibilidades de realização de visitas a locais que seriam fundamentais para 

levantamento de materiais, principalmente aos acervos bibliográficos, em virtude de 

fechamento ou restrições de atendimento ao público. 

Pauta-se, principalmente, numa pesquisa bibliográfica em autores como Harvey 

(2012), Weber (2004), Santos (2005) e Maricato (2014), a partir de categorias estratégicas 

como espaço urbano, urbanização, elites, dominação, poder e regularização fundiária. O 

trabalho também se utiliza de memorialistas que permitem a análise do surgimento de Montes 

Claros, como Lima Júnior (1965), Paula (1979) e Pires (1979) e pesquisadores da academia, 

os quais destacam-se Oliveira (2000), Pereira (2002), Pereira (2007) e Aquino (2017).  

Procedeu-se também à coleta de dados quantitativa e qualitativa, nos seguintes 

sites: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Prefeitura de Montes Claros, 

Imobiliárias de Montes Claros e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual foi possível 

fazer o levantamento dos processos de usucapião já mencionados nesta introdução. Para 

construção do resgate histórico de Montes Claros pela perspectiva urbana, foram feitas 

pesquisas em documentos e livros arquivados no Arquivo Público da Câmara Municipal de 

Montes Claros – Ivan José Lopes, que se deu mediante pedido de autorização feito pelo autor 

ao Presidente da Câmara Municipal. 

Houve, outrossim, pesquisa documental feita pelo autor no “Instituto Histórico e 

Geográfico de Montes Claros – Casa de Simeão Ribeiro Pires”. Na ocasião, foi possível a 

análise de diversos livros de escritores regionais que contam a história de Montes Claros e de 

Minas Gerais, além de coleta de relatos orais com historiadores regionais que compõem a 

associação. 

Foram analisados também dados fornecidos pelo Ofício do 1º Registro de Imóveis 

do Município de Montes Claros. Os documentos, consistentes em imagens de registros de 

origem de loteamentos de Montes Claros, foram cedidos ao autor após concessão de 

autorização extrajudicial pelo Juiz Diretor do Foro da comarca de Montes Claros, mediante 

requerimento justificado.  

Há, ainda, elaboração de mapas com as técnicas de Geoprocessamento por meio 

do software ArcGIS 10.2. Esses produtos cartográficos visam representar o processo histórico 

de produção do espaço urbano de Montes Claros por meio de criação de loteamentos. 
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Cumpre salientar, ainda, que este trabalho é fruto do projeto de pesquisa aprovado 

pelo Comitê de Ética da UNIMONTES, CAAE 14945319.3.0000.5146, conforme parecer n.º 

3.415.294, em 26 de junho de 2019, com cadastro na Plataforma Brasil. 

Nesta ótica, a organização desta dissertação compreende três capítulos, a saber:  

No primeiro capítulo, intitulado “A formação de Montes Claros sob a perspectiva 

da propriedade imobiliária”, procura-se apresentar noções históricas sobre a concentração de 

terras no Norte de Minas Gerais, para se promover uma contextualização do surgimento da 

Fazenda “dos Montes Claros” à emancipação do lugar como município. Por fim, traçou-se um 

levantamento sobre a expansão do espaço urbano de Montes Claros. 

No segundo capítulo, cujo título é “Concentração de terras e a produção dos 

espaços urbanos”, busca-se, inicialmente, fazer uma revisão teórica sobre os conceitos 

necessários ao debate, isto é, poder, constituição de elites econômicas e políticas, bem como a 

produção de espaços urbanos no Brasil e no mundo, para, então, ser possível discutir a 

atuação da elite e o desenvolvimento de Montes Claros. Além disso, foi apresentado o estudo 

de caso relativo a antiga “Fazenda Vargem Grande”, de Montes Claros. A escolha deste caso 

se deve especialmente ao histórico de sua ocupação ter relações de semelhança com outros 

casos de loteamentos irregulares no Brasil e o apoio e cooperação do 1º Registro de Imóveis 

de Montes Claros, que tem competência registral sobre a área, com o fornecimento de dados 

que dão suporte a esta pesquisa. 

No terceiro capítulo, denominado “Problemas jurídicos decorrentes da 

concentração fundiárias em Montes Claros”, objetiva-se compreender o arcabouço jurídico 

existente no Brasil para organização dos espaços urbanos à luz da função social da 

propriedade, que é critério de fundamental importância para a adequada compreensão das 

cidades, seguido do apontamento de problemas jurídicos que decorrem da concentração de 

terras no Brasil, aos quais aqui se restringem à categoria chamada irregularidade registral 

imobiliária. A partir disso, busca-se identificar e analisar tais problemas e suas soluções, 

principalmente pelos programas de regularização fundiária, através da utilização do 

instrumento jurídico da usucapião. 

Por fim, as considerações finais servirão para reflexão sobre os achados da 

pesquisa e apontamentos analíticos sobre o tema, além de elaborar agenda para realização de 

estudos futuros que aprofundem pontos específicos de seu objeto. 
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1 A FORMAÇÃO DE MONTES CLAROS SOB A PERSPECTIVA DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

 

Este capítulo trata da propriedade imobiliária de Montes Claros a partir de seu 

processo de formação, com destaque para eventos históricos e sociais que foram relevantes ao 

desenvolvimento urbano do município. 

Inicialmente, pondera-se sobre como a concentração de terras na região norte de 

Minas Gerais, com preponderância da atividade pecuária, como fonte de distribuição de gado 

para as outras regiões do Brasil, foi um dos fatores que proporcionou que Montes Claros 

tivesse um maior desenvolvimento econômico e urbano em detrimento de outros municípios 

próximos. 

Deste modo, dos currais de bois setecentistas iniciados pelo bandeirante Antônio 

Gonçalves Figueira, que demandaram aberturas de vias de Montes Claros para outras regiões, 

passando pela chegada da estrada de ferro, com a Estação Central do Brasil, na década de 

1920, até a inclusão do município na área da SUDENE, na década 1960, há fatores históricos, 

geográficos, sociais e jurídicos que precisam ser compreendidos, sob a ótica da propriedade 

imobiliária, de modo a contribuir para a discussão sobre a produção do espaço urbano de 

Montes Claros (BRASIL, 1983). 

Além disso, o debate centraliza-se na perspectiva do desdobramento das terras, os 

processos envolvidos, a atuação de elites e a ascensão política e econômica de importantes 

personagens que moldaram o espaço urbano de Montes Claros. 

Cumpre ressalvar que não se trata de um trabalho historiográfico e que não há 

pretensão de se esgotar o assunto, especialmente sobre a ocupação das terras norte-mineiras. 

Há, em verdade, um compilado dos principais autores que dissertam sobre o tema com 

aspectos que auxiliem a compreensão de como se estruturou o espaço urbano, inclusive 

memorialistas regionais, como Lima Júnior (1965), Paula (1979) e Pires (1979), além de 

pesquisadores da comunidade acadêmica, como Oliveira (2000), Pereira (2002), Aquino 

(2017), Pereira (2007) e França (2016). 

 

1.1 Concentração de terras no norte de Minas Gerais 

 

Para contextualizar historicamente, inicia-se, em síntese, com a apresentação e 

discussão de registros que demonstram como se deu processo de ocupação e 
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desmembramento de terras que formavam o norte de Minas Gerais, especialmente durante o 

Brasil-Colônia. Pires (1979) destaca que as porções de terra que atualmente compõem o norte 

de Minas Gerais têm origem documental em 160 (cento e sessenta) léguas1 de terras que 

pertenceram, originariamente, ao Mestre de Campo Antônio Guedes de Brito2.  

Conforme Pires (1979), historicamente, estas glebas englobavam inclusive a 

região que hoje é a grande Belo Horizonte. Mas que, inegavelmente, o norte de Minas foi a 

primeira parte do Estado a ser povoada, sobretudo por meio dos extensos currais de gado 

existentes em torno do Rio São Francisco e do Rio Verde.  

A figura 1 demonstra que tais léguas têm início no Morro do Chapéu, na Bahia, e 

vão até o Rio Pará (antigo Rio Vainhu), próximo hoje ao município de Divinópolis, em Minas 

Gerais.  

 

Figura 1 – A extensão das 160 léguas de terra 

 

       Fonte: PIRES, 1979. 

 

A titularidade destas léguas de terra, essencialmente concentradas nas mãos de 

Antônio Guedes de Brito, foi obtida por doações, heranças e processo de compras e vendas 

(LIMA JÚNIOR, 1965). 

Pires (1979) relata que, conforme costumes da época, diante do merecimento e da 

capacidade financeira que teria o donatário para construção de engenhos, currais de gado e 

abertura de roças, atribuía-se a uma pessoa uma determinada sesmaria.  

 
1 Conforme Pires (1979, p. 45), as léguas antigas eram 6.600 metros. 
2 Antônio Guedes de Brito teria nascido na Bahia, entre 1626 e 1627 e falecido entre 1692 e 1695. Ao que tudo 

indica, sua linhagem descende de Apolônia Álvares, filha de Catarina Álvares Paraguaçu, e Diogo Álvares, o 

Caramuru. Participou de milícias coloniais quando da expulsão de invasores holandeses. Ademais, foi capitão de 

Infantaria e Governador interino da Capitania da Bahia, tendo alcançado a patente de Mestre de Campo, em 

1671. Foi considerado o segundo maior latifundiário do Brasil. (PIRES, 1979, p. 43-44).  
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À época, como ainda não havia cartórios de Registro de Imóveis, as terras eram 

concedidas por meio de atos praticados perante a figura de um Oficial de Justiça ou de um 

Ministro da Justiça, como foi o caso das 160 léguas de terra (LIMA JÚNIOR, 1965).  

Anos depois, com a morte de Antônio Guedes de Brito, todas estas terras foram 

repassadas por testamento para sua filha e herdeira, Isabel Maria Guedes de Brito. 

 

As terras de Isabel, agrupadas por heranças, doações e compras por seu pai, se 

estendiam do Morro do Chapéu, na Bahia, até as nascentes do Rio Vainhu (Rio 

Pará) em confrontação com o Rio São Francisco [...] Um mundo de terras: 160 

léguas [...] Domínio mais amplo, pois abarcava o Rio Pará, situado além do Rio das 

Velhas (PIRES, 1979, p. 97).  

 

 

Para administrar toda essa quantidade de terras, Isabel contava com a ajuda de 

procuradores, que eram sertanejos que precederam a existência de autoridades 

governamentais (PIRES, 1979). Assim, a atuação do procurador em locais distantes da 

proprietária aliava-se a interesses econômicos, como era o caso dos negócios feitos pela figura 

de um de seus procuradores, Manuel Nunes Vianna3. Este, que falava por Isabel, pessoa 

distante, moradora de Salvador, na Bahia, que ninguém conhecia, mostrava instrumentos de 

procuração, e, a partir disso, negociava sobre as vendas de terras na região. Deste modo, em 

espaços diversos do sertão, formaram-se ilhas ou agrupamentos constituídos por paulistas, 

baianos, indígenas, escravos, etc. (PIRES, 1979).  

Com isso, a posse das terras tornou-se uma preocupação constante, especialmente 

dos paulistas presentes na região. Pires (1979) alega que até o descobrimento das minas, os 

reis e governadores eram tranquilos nas concessões de sesmarias, especialmente para 

construção de engenhos, currais de gado e lavoura. Os donatários apenas gastavam com tinta 

e papel na elaboração de requerimentos ou com compras de algumas terras de outros, para 

ampliar seus domínios. 

O deferimento destes requerimentos ou transferências de terras eram objeto de 

simples despacho dos governadores, que mandavam dar posse aos beneficiários, ou seja, uma 

simples formalidade. Este procedimento marca o início da concentração de terras no Brasil. 

Assevera Aquino (2017) que o acúmulo de terras nas mãos de grandes fazendeiros é resultado 

das manobras políticas empreendidas por autoridades administrativas que representavam 

 
3 Manuel Nunes Vianna foi um português radicado na Bahia e um dos protagonistas da Guerra dos Emboabas. 

Além de defender os interesses de Isabel Maria Guedes de Brito, trabalhava como mascate e assim introduzia 

nas minas produtos oriundos do reino e da Bahia em troca de ouro em pó (Disponível em: < 

https://www.viladeutopia.com.br/manoel-nunes-viana-em-contradicoes/>. Acesso em 31 de julho de 2020). 
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Portugal e que influenciam as configurações das relações sociais e econômicas, além de 

resultar já naquela época em conflitos agrários. Segundo a autora, no Brasil do século XX, 

quando iniciados os enfrentamentos políticos relacionados à questão agrária brasileira, 

identificou-se na estrutura do Brasil-Colônia essa problemática, isto é, a forma como a terra 

foi distribuída pelo processo de sesmarias, que implicou no fenômeno da exclusão social e 

nos problemas que circundam a concentração de terras.  

De acordo com Costa (1994) citada por Aquino (2017), a coroa portuguesa 

somente consentia com a concessão de terras a outras pessoas a partir de uma avaliação que 

considerasse seu status social, suas qualidades pessoais e também os serviços que eram 

prestados por tal pessoa à Coroa. Logo, o sesmeiro precisava ter boas relações com o rei e a 

terra era o meio mais importante de produção da propriedade no Brasil. Além disso, a doação 

ou venda ficaria limitada por uma série de condições resolutivas impostas pela Coroa, a que 

Aquino (2017) atribuiu como sendo uma primeira ideia de vinculação da propriedade à função 

social estabelecida.  

A questão agrária assim já se mostra desde então como questão política e que se 

ali à forma de produção, eis que a aquisição de propriedade dependia do pagamento da renda 

da terra, meio para reprodução ampliada do capital, no caso específico, da agricultura. 

Cenário este que ainda permanece, eis que, no Brasil contemporâneo, ainda há grandes 

latifúndios, com destinação maior para a pastagem de terras e, consequentemente, alvo de 

possível especulação financeira, por intermédio de processos de financiamento bancários ou 

só mesmo para concentração fundiária (MARTINS, 2010). 

Há que se considerar ainda que, com o fim legal da escravidão no Brasil, no 

século XIX, houve a transferência da renda do escravo para a terra e a instituição do 

mecanismo “compra e venda” para imóveis, o que gerou uma dificuldade para que imigrantes 

e trabalhadores, ora ex-escravos, adquirissem terras neste país, tão somente os submetendo ao 

trabalho. Nesse sentido, a propriedade da terra se torna um elemento causador de 

desigualdade econômica e social entre fazendeiros e trabalhadores (MARTINS, 2010).  

Pelo ponto de vista de Aquino (2017), a Lei de Terras surgiu no processo de 

modernização que acompanhava a sociedade do século XIX, de modo a forçar o Estado a se 

posicionar em relação ao problema de acesso à terra ocasionado pela abolição da mão de obra 

escrava. Neste esteio, a análise da estrutura fundiária brasileira, a despeito de sua 

complexidade, permite a compreensão de diversos fenômenos estruturantes da modernidade, 

como acumulação capitalista, modernização econômica e social e a própria formação do 

Estado.  
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No caso específico de Minas Gerais, o processo de distribuição de sesmarias foi 

alterado com a descoberta das minas de ouro, momento em que tudo se transformou. Fato que 

marca a divisão das minas e dos currais. Para Carrara (2009), esta divisão foi marcada pela 

bandeira de Fernão Dias e, do outro lado, pelo avanço do gado pelo Rio São Francisco. Em 

termos de imagem, segundo Carrara, o São Francisco representa a identidade curraleira de 

Minas Gerais, ao passo que a Serra do Espinhaço representa o caráter minerador.  

Atualmente, conforme pondera Carrara (2009), não se dá para generalizar o norte 

de Minas Gerais. Mas, nos anos setecentistas, a diferença estava entre a margem esquerda e 

direita do Rio São Francisco, sendo que “o vale do rio Verde é sertão antigo, primeiro. Já o 

lado compreendido entre o Carinhanha e o Urucuia, uma geração mais nova, plasmada a partir 

da descoberta das minas goianas, em 1724” (2009, p. 59).  

Conforme Oliveira (2000), a margem esquerda do Rio São Francisco foi liderada 

por Garcia de Ávila Peixoto Viegas (Casa da Torre), ao passo que o a margem direita, como 

já dito, por Antônio Guedes de Brito (Casa da Ponte). Cumpre ressalvar que este trabalho 

melhor se aprofunda no processo de ocupação do lado do vale do Rio Verde, eis que é onde se 

situa o recorte espacial desta pesquisa, Montes Claros. 

Ainda sobre os desmembramentos das sesmarias, cabe registrar que os soberanos 

davam as terras, mas os governadores as tomavam, com apoio dos reis de Portugal. Neste 

ínterim, Minas Gerais foi palco de grandes conflitos, como a Guerra dos Emboabas e a 

Revolta de Filipe dos Santos (DUARTE JÚNIOR, 2003).  

Em carta endereçada ao Ouvidor do Rio das Velhas, o Conde de Assumar de 

Portugal, governador das capitanias de São Paulo e Minas Gerais entre 1717 e 1720, relata 

que a Coroa Portuguesa não deveria consentir que as capitanias perdessem os direitos reais 

(direitos sobre bens imóveis) para particulares (PIRES, 1979, p. 170). 

Nota-se, contudo, que em paralelo ao processo de concessão de sesmarias, a 

aquisição de terras, no período colonial, também se deu através da ocupação, isto é, da posse 

de fato, que era praticada pelos lavradores que não tinham direito à concessão sesmarial. 

Pessoas estas que não tinham outra forma senão apropriar-se fisicamente de qualquer pedaço 

de terra remota e distante dos núcleos povoados.  

Pontua Martins que “a ocupação da terra seguia dois caminhos distintos: de um 

lado, o pequeno lavrador que ocupava terras presumivelmente devolutas; de outro, o senhor 

de escravos e grande fazendeiro que, por via legal, obtivera cartas de sesmarias” (2010, p. 37).  

Destaca-se que, em 1850, o governo legislou sobre a matéria para impedir que a 

terra devoluta fosse ocupada por qualquer outro título que não fosse compra e venda. A partir 
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deste marco, que foi a Lei de Terras, os ocupantes e possuidores de sesmarias deveriam 

legitimar seus direitos por intermédio dos registros paroquiais, a que incumbia validar ou 

revalidar ocupações já existentes. Com efeito, este feito ocasionou muitas falsificações de 

documentos, alguns inclusive, segundo Martins, (2010, p. 41), “registrados em cartórios 

oficiais, geralmente mediante suborno aos escrivães e notários”.  

 Cabe trazer à baila ainda uma situação que, à época, agregava valor às sesmarias, 

que é o fato de haver escravos que morassem nas fazendas. Martins (2010) disserta que o 

principal capital dos fazendeiros estava na pessoa do escravo, como renda capitalizada: “[...] 

de fato, a terra sem trabalhadores nada representava e pouco valia em termos econômicos” 

(2010, p. 38).  

Acrescenta, por conseguinte, que ao efetuarem empréstimos aos fazendeiros, até o 

século XIX, os bancos preferiam ter como garantia principal a hipoteca dos escravos, e não a 

hipoteca das fazendas. Logo, o escravo, naquela época, tinha uma dupla função: ser o fator de 

produção ou fonte de trabalho na fazenda, e ser condição para que o fazendeiro obtivesse dos 

emprestadores de dinheiro ou dos bancos o capital necessário aos custeios e expansão das 

fazendas.  

Neste sentido, com a abolição da escravatura no fim do século XIX, a renda 

territorial surge como processo de transformação da renda até então capitalizada na pessoa do 

escravo. Há um processo de formação da renda da terra com uma formal de capital na figura 

do comércio, e não do traficante de escravos e de direito de propriedade sobre a pessoa deste. 

Assim, a propriedade do escravo se transforma em propriedade da terra. Passa, então, a pessoa 

do fazendeiro a conjugar a condição de proprietário e capitalista (MARTINS, 2010).  

Assim, os desmembramentos territoriais foram inevitáveis. Possuidores de 

grandes sesmarias começaram a revender a posse das terras, ao mesmo tempo em que 

monopolizaram o recebimento de novas, já violando a finalidade do instituto, que era 

justamente de potencializar o acesso à terra a quem se propusesse a aproveitá-la 

economicamente. Por outro lado, alguns abandonaram suas terras e se apoiaram na criação de 

gado no interior, já inaugurando atividades agropastoris (AQUINO, 2017).  

Em específico do norte de Minas Gerais, outras fazendas de criação de gado 

também surgiram após o extermínio das populações indígenas que habitaram a região, quais 

sejam, os índios Caiapós (OLIVEIRA, 2000). Costa (1997) assevera que as primeiras 

populações que viveram no norte de Minas Gerais foram as nações indígenas Tapuias e 

Caiapós. Na região, elas desenvolveram atividades de caça, pesca, coleta e cultivo de algumas 
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espécies vegetais para subsistência. Contudo, esta situação foi alterada a partir do século 

XVII, diante da invasão das propriedades pelas bandeiras paulistas.  

Paula (1979), inicialmente, atribui a quebra da concentração de terras pela família 

Guedes Brito à falta de energia de seus herdeiros para conduzir tão amplos domínios 

fundiários e também a natureza do sertão, que desfez os marcos territoriais que foram 

instituídos por aqueles. Argumento semelhante é levantado por Lima Júnior (1965) ao pontuar 

que o falecimento de Antônio Guedes de Brito e o abandono em que sua filha, Isabel, e o seu 

genro, Antônio Pimentel, deixaram as léguas de terra fez com que a ocupação da região por 

outros povos se tornasse inevitável. 

No “Projeto Cidades de Porte Médio – Sub-Projeto de Montes Claros”, de 26 de 

agosto de 1980, consta que, durante o ciclo do ouro, o norte de Minas Gerais era uma região 

de passagem em direção às minerações. Mas, com o esgotamento das minas, no final do 

século XVIII, a população ali concentrada migrou para outros lugares até então deslocadas e, 

nesse sentido, o norte se tornou forte centro de atração de migrantes (SUPLAN, 1980).  

Para Lima Júnior (1965), isto se deve em grande parte à riqueza dessas terras, 

pois, embora não tivesse localização privilegiada, haja vista a longa distância da Bahia e 

também de São Paulo, o norte de Minas despertava interesses e atração dos que passavam, 

principalmente pela quantidade de salitre, fosfatos e as pastagens de grande valor, com 

manadas de gado sadio e reprodutor. Além disso, o “sal gema é também muito disseminado e 

de fácil extração, favorecendo o comércio de carnes, que, preparadas com ele, devido à 

porcentagem de salitre que contém, adquirem uma coloração rosada, característica do que 

chama ‘carne seca do sertão’” (1965, p. 52). 

Do mesmo, para Aquino (2017), há uma junção de vários fatores que contribuíram 

para a expansão da pecuária pelo Vale do São Francisco, tornando-se fornecedor de gado, 

couro e sal para as Minas e isto foi preponderante para a formação de uma elite de fazendeiros 

que exercesse um forte controle social e territorial no norte de Minas Gerais.  

Em síntese, estes desdobramentos históricos permitem situar o norte de Minas 

Gerais dentro da história, por vezes bastante ignorado nos achados bibliográficos em 

detrimento de especial destaque que é dado aos fatos referentes às minas de ouro, sobre as 

quais há muitas pesquisas exploratórias, inclusive, quando de uma abordagem sobre a história 

de Minas Gerais, nos livros didáticos das escolas, é este o recorte de estudo. 
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1.2 Do surgimento da Fazenda “dos Montes Claros” ao município 

 

A cidade de Montes Claros surgiu no rastro dos bandeirantes na busca por 

esmeraldas, após um caminheiro, pertencente a expedição chefiada por Fernão Dias Paes, de 

nome Antônio Gonçalves Figueira, ter obtido, pelo alvará de 12 de abril de 1707, uma 

sesmaria de légua e meia de largo por três de comprido, nas cabeceiras do Rio Verde, distante 

das margens do citado rio, isto é, no Rio Vieira, afluente do primeiro. Neste local, Gonçalves 

Figueira construiu casas e currais e uma pequena capela, além de abrir novas vias quando o 

negócio com seu gado cresceu (MOURA, 2008). 

Após algum tempo, Gonçalves Figueira, já idoso, retornou para sua terra de 

origem, deixando a fazenda que constituiu sob a administração de seu filho primogênito, 

Manoel Ângelo, que, pouco tempo depois, obteve autorização para vendê-la ao alferes José 

Lopes de Carvalho, em 1768. No ano seguinte, o alferes construiu uma capela na fazenda - 

denominada “dos Montes Claros” - onde surgiu o povoado e, depois, uma vila (MAURÍCIO, 

2007). 

Em síntese, “primeiro, arraial das Formigas, depois Arraial de Nossa Senhora da 

Conceição e São José das Formigas, Vila de Montes Claros de Formigas e, por fim, cidade de 

Montes Claros” (MOURA, 2008, p. 28). A referências às formigas se deve ao fato de que a 

região era conhecida devido a uma numerosa quantidade de formigueiros.  

Para Moura (2008), a formação de Montes Claros se assemelha àquela formação 

tradicional das cidades coloniais brasileiras, onde as famílias de poder aquisitivo constroem 

seus sobrados e casarões nos arredores da igreja na praça principal.  

No surgimento de Montes Claros a partir da ação dos bandeirantes, no século 

XVIII, Moura (2008) destaca a formação de três fazendas na região do norte de Minas Gerais, 

e, dentre elas, à margem do Rio Verde, a Fazenda Montes Claros.  
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Figura 2 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José em 1911 

 

 

Fonte: MRNM, 2020. 

 

No que tange à Fazenda Montes Claros, Ribeiro (1979, p. 79) destaca que a sua 

criação remonta um acerto do capitão Gonçalves Figueira e felicidade na escolha do lugar 

para fincar raízes, sobretudo pela fertilidade e salubridade do solo. Fazenda esta que, 

posteriormente, ainda século XIX, juntamente com as Fazendas Vieira e Lagoa dos Patos, 

viria a pertencer ao Coronel José Rodrigues Prates (PAULA, 1979). 

Para Brasil (1983), a iniciativa do Alferes José Lopes de Carvalho ao edificar a 

Capela de Nossa Senhora da Conceição e São José (hoje Igreja Matriz) era formar uma 

freguesia religiosa para sua fazenda, tanto que constituiu por meio de uma doação ao clero um 

terreno de uma légua de largo por légua e meia de comprimento, além de mais de 50 novilhas, 

para organização da igreja. 

Ao analisar a gênese dos povoados do norte de Minas Gerais, Pires (1979), 

citando Antonino da Silva Neves, observa uma constância no aparecimento destes: a igreja 

sempre está em primeiro lugar. Há uma capela, em torno do qual há uma praça, com 

edificações em volta. Consequentemente, há também uma doação considerável de terras à 

igreja em nome de um santo ou santa, que é a inspiração do doador (PIRES, 1979). 

Para Pires (1979), este fato denota ser uma crença superior em Deus para presidir, 

para todo o sempre, a comunidade nascente. Além de representar a alegria aos que chegam ao 

lugarejo, com torre, sino, cruzeiro de promessas para fazer chover no sertão, dentre outras 

questões relevantes. 
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Situação diferente da que ocorre, por exemplo, na região de Minas permeada de 

ouro e diamantes, cujas edificações são de igrejas ricas, revestidas até de ouro nas dobras dos 

mantos de seus santos e nos contornos artísticos dos altares. As igrejas, nestas cidades, são 

maiores e extravagantes (PIRES, 1979). 

No caso específico de Montes Claros, ao redor da Igreja construída pelo alferes 

José Lopes de Carvalho, os fazendeiros da região vinham, à época, construir suas casas 

domingueiras, onde descansavam aos finais de semana e também recebiam as graças 

eclesiásticas. 

Maurício (2007) relata, ainda, que Montes Claros surgiu nos currais da Fazenda 

dos Montes Claros e que o progresso do Norte de Minas esteve alicerçado no boi. Pontua que, 

na década de 1920, quando chegou em Montes Claros o trem de ferro, por articulação do 

Doutor Francisco Sá, à época no Ministério da Viação, tudo mudou e para melhor. A cidade 

ganhou caminho para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Com isso, o gado e a terra ganharam 

ainda mais valor.  

Assevera Maurício (2007) que grandes frigoríficos escolhiam pessoas de conceito 

em Montes Claros para serem compradoras de gado e pagarem os fazendeiros que ali viviam. 

Assim, o pecuarista ganhou vez na região, passando de pessoa pura, simples e despreparada, 

para participantes de exposições agropecuárias, nas quais aconteciam grandes negócios.  

Conforme Maurício (2007): 

 

Eu era estudante universitário. Fiquei espantado com a riqueza repentina de muitos 

conterrâneos  que eu julgava gente modesta. Pelo Noturno do Sertão, fiz uma 

viagem com um rapaz pouco mais velho do que eu, filho de gente da roça, meu 

vizinho na Rua de Baixo, família de posses modestas. Pois esse tal amigo de 

infância, quase no repente, virou um cowboy dos mais possuídos, ganhou uma 

imponência, uma alegria e uma sabedoria de provocar admiração.” (MAURÍCIO, 

2007, p. 161).  

 

Escreve ainda que o gado na região de Montes Claros não foi suficiente para 

povoar a pastaria exuberante e virgem. Compravam gado de longe, com fazendeiros de Pedra 

Azul, Almenara, Jequitinhonha e Águas Formosas, outras cidades de Minas Gerais. E que este 

ciclo perdurou por muitos anos, fazendo a riqueza de um grande número de pessoas em 

Montes Claros. A isto, soma-se, segundo o autor, a construção da estrada Rio-Bahia, que uniu 

o Norte de Minas e o Nordeste ao resto do Brasil. Avançou então a melhoria das fazendas e 

do gado, com apoio da SUDENE.  

Historicamente, Aquino (2017) pondera que o segundo latifúndio que se instalou 

no Brasil colonial foi justamente o da criação de gado, que se seguiu à monocultura. Tratou-se 
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de um produto colonial que expandiu as fronteiras interiores do Brasil e formou as fazendas 

de gado.  

Por seu turno, Carrara (2009) assinala que em sociedades na qual a agricultura e a 

pecuária assumem o papel de atividade econômica de maior destaque, a terra torna o principal 

recurso: 

 

As esmeraldas não se confirmaram. Em seu lugar, porém, o ouro provocou impacto 

muito maior do que os que se podiam então imaginar. Os currais de gado, que se 

fincaram de início com o olhar voltado para o Recôncavo baiano, espalharam-se 

com rapidez tamanha que ainda nos fins do século XVII boiadas podiam ser 

enviadas às minas com centenas de reses. (CARRARA, 2009) 

 

Almeida e França (2015) asseveram que, desde a sua formação no século XIX, a 

ação das elites políticas e econômicas foi fundamental para a emancipação política de Montes 

Claros. A localização geográfica, somada a sua infraestrutura, ocasiona a atração de 

investimentos para a cidade. Tratou-se de uma cidade com estrutura econômica 

tradicionalmente fundada na atividade agropecuária e, em menor extensão, nas atividades 

comerciais, até a década de 1970. 

A emancipação de Montes Claros ocorreu com a Lei Provincial n.º 802, de 03 de 

julho de 1857, embora o município tenha sido criado em 13 de outubro de 1831, com o 

desmembramento da cidade de Serro, em Minas Gerais (BRASIL, 1983). 

Destaca-se que da Vila do Tijuco, hoje Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a 

Vila de Tremedal, atual Monte Azul, no extremo norte de Minas, passando pela Vila das 

Formigas, hoje Montes Claros, estiveram sob a jurisdição da Comarca de Serro, antes 

chamada “Vila do Príncipe” (SILVEIRA, 1986, p. 129).  

Mas, Montes Claros foi mesmo a mola propulsora dentre toda a região. Conforme 

Brito (2006), o pequeno lugarejo de Arraial das Formigas serviu de habitação para um número 

cada vez maior de pessoas, vindas de todos os cantos do norte de Minas Gerais, atraídas 

especialmente pelo comércio, o que a tornou o maior núcleo populacional da região.  

Sabe-se, também, que era no entorno da Praça da Matriz que viveram pessoas que 

exerceram grande influência na cidade, como o Coronel Joaquim José da Costa, um dos 

pioneiros na atividade industrial da cidade; o deputado Camilo Prates; o governador Antônio 

Gonçalves Chaves; Dom João Antônio Pimenta; Doutor Antônio Teixeira de Carvalho, o 

Doutor Santos, administrador de renome na cidade (SILVEIRA, 1986). 

Consoante Aquino (2017), os proprietários de terra desta época eram agentes 

importantes para as transformações históricos que passavam a cidade, de grande poder 
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econômico e que compunham o cenário político do Estado para manutenção de seus 

interesses. Além disso, faz associação entre essas pessoas e os cargos e profissões exercidas, a 

exemplo de juiz de paz e vereador. 

Segundo Brito (2006), por muito tempo o aspecto de Montes Claros permaneceu o 

mesmo, com ruas estreitas e esburacadas e muita sujeira ao redor da Praça da Matriz, devido 

às feiras. Não havia sinais de planejamento urbano ou qualquer outra preocupação no tocante 

ao ordenamento da cidade, porque os meios de transporte continuam sendo cavalo, tropas de 

burros e carros de bois. 

Para Brito (2006), a urbanização e o desenvolvimento de Montes Claros estão 

intrinsecamente ligados ao ideário positivista liderado pela elite letrada, formada 

principalmente por médicos, farmacêuticos, advogados, professores e comerciantes que 

transitavam constantemente por Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, Juiz de Fora e Belo 

Horizonte. Com isso, sofreram muita influência da doutrina positivista, centrada no “amor, 

ordem e progresso”, tornando-se legítimos representantes do mundo urbano, com princípios 

do pensamento republicado adotados no Brasil no contexto pós-proclamação da República 

(BRITO, 2006). 

Ressalta-se que, em Montes Claros, houve, no século XX, o “Clube Montes 

Claros”, onde, nas palavras de Maurício (2007, p. 270), “a elite de fazendeiros e comerciantes 

vivia agarrada na orelha da sota”. Tal como o Elos Clube, fundado em 05 de outubro de 1963, 

que, por anos, reuniu a elite de Montes Claros.  

Segundo Brito (2006), o início do século XX foi muito importante para o 

desenvolvimento de Montes Claros, uma vez que, sob os governos de Doutor João Alves e 

Coronel Antônio dos Anjos, o Código de Postura e o Código Tributário ganharam força. Com 

efeito, houve necessidade de reformulação do planejamento da cidade, dando-se início à 

demolição de construções antigas. Aos poucos, surgia uma verticalização dos espaços, com os 

primeiros bairros, como o Morrinhos e o Alto São João.  

A figura 3, feita na década de 1920, de cima da torre do Mercado Municipal (atual 

“Shopping Popular de Montes Claros”) mostra em destaque a Rua Bocaiúva, atualmente 

chamada Rua Doutor Santos, que hoje é a principal rua, em termos de movimento, do centro 

de Montes Claros.  
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Figura 3 - Rua Bocaiúva, atual Rua Doutor Santos, em Montes Claros 

 

     Foto: FULGÊNCIO, 2003. 

 

Naquela época, segundo Brito, a população buscava por mudanças e novos 

projetos urbanísticos, sobretudo da parte central da cidade:  

 

Percebemos também que os projetos de urbanização da cidade estavam, em sua 

maioria, voltados para a parte central da cidade, especificamente em volta das Praças 

Doutor Carlos e Matriz, onde de fato se encontravam as residências e os comércios 

dos ‘coronéis’ e ‘doutores’ da cidade. Raríssimas vezes encontramos projetos que 

versavam sobre melhoria ou qualidade de vida de alguns moradores que residiam na 

periferia da cidade e, quando encontrávamos, era novamente para beneficiar as 

estradas que levavam à propriedade rural desses senhores. (BRITO, 2006, p. 115) 

 

Para elucidar este feito, o autor cita o Projeto de Lei n.º 1, de 19 de janeiro de 

1920, de desapropriação por utilidade pública de terreno para prolongamento da Rua São 

Paulo, hoje Padre Augusto, até a Praça Santos Dumont, de modo a expandir já naquela época 

o perímetro urbano de Montes Claros (BRITO, 2006).  

Complementa discorrendo que não se pode perder de vista que o interesse político 

da elite de Montes Claros estava contemplado nas ações acerca do seu planejamento urbano, 

sua organização e ocupações no que tange às demolições, calçamentos, desapropriações, 

dentre outros pontos. Enfim, à época, a remodelação da cidade apenas atenderia aos anseios 

das elites moradoras da área central, evidenciando assim os aspectos de exclusão social, que 

são melhores debatidos no Capítulo 2 deste trabalho (BRITO, 2006). 

Ribeiro e Souto (2014) trazem à baila que, com a  implantação  da ferrovia  no  

norte  de  Minas Gerais, no  período  de  1908  a  1950, esta região foi melhor integrada aos  

demais  centros  de  Minas  Gerais,  de  forma  que  a  ferrovia desempenhou  um  papel  
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preponderante,  em  razão  do  incremento  ao  comércio  de gado, por meio das fazendas de 

engorda, que vendiam os animais às margens da ferrovia.  

Pereira (2007), em sua tese de doutorado, argumentou que a chegada da ferrovia, 

reinvindicação das elites regionais, representava a promoção do “progresso”. Para o autor, a 

interrupção da ferrovia em Montes Claros por quase 20 anos (sua inauguração no município 

se deu em 1926 e somente em 1944 foi integrada em Capitão Enéas), favoreceu o município, 

posto que reforçou sua qualidade de principal centro distribuidor da produção regional.  

 

Cardoso (1996) afirma que a chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil a 

Montes Claros, cidade que já se destacava no âmbito regional, fez com que ela 

assumisse a condição de “ponta de trilhos” – as obras de construção da ferrovia 

ficaram paralisadas por cerca de 20 anos na cidade – aumentado sua importância 

econômica e consolidando sua condição de centro regional. Assim, a produção 

regional convergia para Montes Claros e dela seguia para os grandes centros, 

notadamente, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além disso, os produtos dos grandes 

centros deveriam chegar a Montes Claros e a partir daí serem distribuídos para o 

comércio regional. (SILVA, 2011, p. 99) 

 

Para Silva (2011), a Estrada de Ferro Central do Brasil, inaugurada em 1926, 

dinamizou sobremaneira a economia da cidade, o que, na visão do autor, influenciou o 

conflito de classe ao contribuir para o desenvolvimento do capitalismo na cidade. De uma 

forma geral a ferrovia acelerou o processo de desenvolvimento das relações capitalistas no 

norte de Minas, haja vista que isso foi um fomento para o comércio e produção para o 

mercado.  

 

1.3 A expansão do espaço urbano de Montes Claros  

 

O município de Montes Claros está localizado no norte do Estado de Minas 

Gerais, na Bacia do Médio São Francisco, com área total de 3.576,76 km² (FRANÇA; 

ALMEIDA e SILVA, 2015). Montes Claros é tipificada pelo IBGE (2015) como área 

urbanizada densa4, que se caracteriza como ocupação contínua, isto é, com pouco 

espaçamento entre as construções e maior capilaridade de vias5.  

 
4 Mapa 07 - Áreas Urbanizadas das Concentrações Urbanas de Montes Claros (MG) e "Belo Horizonte/MG. 

Disponível em: < 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/areas_urbanizadas_do_brasil/2015/M

apas/Mapa07_MontesClaros_BeloHorizonte.pdf>. Acesso em 20 jan. 2020.  
5 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/tipologias-do-

territorio/15789-areas-urbanizadas.html?=&t=sobre. Acesso em 20 jan. 2020. 
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Destaca-se que Montes Claros é o mais importante polo do Norte de Minas, que é 

uma região que se destaca pelos baixos indicadores socioeconômicos em nível nacional 

(PEREIRA, 2007). Em 2019, conforme IBGE, a população estimada do município era de 

409.341 mil pessoas e, a densidade demográfica, 101,41 habitante/km²6, ocupando a posição 

de sexta maior cidade em população de Minas Gerais. 

 

Figura 4 – Localização do município de Montes Claros 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Entretanto, ao longo da história, é possível e importante reconstituir fatos que 

demonstram como foi o seu processo de expansão urbana. Inicialmente, em análise da divisão 

administrativa, Brasil (1983) destaca que Montes Claros, na década de 1950, foi uma cidade 

que vivia um vertiginoso processo de crescimento, a ponto de tornar-se a cidade que mais se 

ampliava em Minas Gerais.   

No entanto, mesmo neste processo acelerado, conforme pondera Pereira (2001), a 

cidade ficou à margem da política desenvolvimentista dos anos 1950. Os efeitos práticos da 

 
6 Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/montes-claros/panorama>. Acesso em 20 jan. 2020. 
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intervenção do Estado como promotor da industrialização, em Montes Claros, surgiram na 

segunda metade da década de 1960, com infraestrutura energética e de transportes, além dos 

incentivos fiscais da SUDENE, que trouxeram investimentos industriais em volume 

expressivo para a região.  

De acordo com Paula (1979), no ano de 1950, o perímetro urbano de Montes 

Claros contava com 2.853 prédios e uma centena de ruas. Possuía, ainda, apenas cinco prédios 

edificados com 03 (três) pavimentos, onde se situavam o “Clube Montes Claros”, o Jornal 

“Gazeta do Norte”, o “Hotel Santa Cruz” e dois outros pavimentos situados na Rua Padre 

Augusto.  

Destacavam-se neste perímetro urbano os imóveis de Alfeu de Gonçalves 

Quadros, prefeito da cidade na época, Artur Ramos, Cassimiro Colares, Levi Durães Peres, 

dentre outros. As ruas eram estreitas, com exceção das Ruas Afonso Pena e Mello Viana.  

Paula lamentava ainda que ruas eram abertas na cidade naquela época sem 

orientação urbanísticas e já alertava que “futuros administradores terão problemas sério a 

resolver” (1979, p. 49). 

Moura (2008), ao tratar sobre o período de expansão de Montes Claros, aduz que 

a área de comércio central foi-se ampliando, de forma que as antigas residências localizadas 

nesta área passaram a ser utilizadas para o comércio e as áreas residenciais afastaram-se do 

centro, para chácaras do entorno. 

As ruas que formavam o perímetro urbano de Montes Claros naquela época 

homenageavam, em sua maioria, personalidades políticas que tiveram contribuição na 

formação da cidade. Por curiosidade, no período, alguns nomes de ruas foram substituídos 

para dar espaço às homenagens políticas, conforme Paula (1979): 

a) Rua Coronel Antônio dos Anjos, antes chamada “Rua do Pequizeiro”, cedeu a 

este nome para homenagear o presidente da Câmara Municipal da cidade entre 

os anos de 1924-1927; 

b) Rua Doutor Santos, que é um pedaço da “Rua Bocaiúva” (antes chamada 

“Rua da Floresta”), nome que designava a rua inteira, passou a homenagear o 

médico e ex-prefeito de Montes Claros, Doutor Antônio Teixeira de Carvalho; 

c) Rua Camilo Prates, antes chamada “Rua da Cagaiteira”, depois “Sete de 

Setembro”, é uma homenagem a Camilo Filinto Prates, ex-chefe político de 

Montes Claros; 

d) Praça Doutor Carlos, anteriormente designada por “Largo da Caridade”, é uma 

homenagem ao primeiro médico de Montes Claros, Doutor Carlos José 
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Versiani; 

e) Praça Doutor Chaves, antigo “Largo da Matriz”, berço do nascimento de 

Montes Claros, homenageia hoje Doutor Antônio Gonçalves Chaves Júnior, 

primeiro advogado de Montes Claros e primeiro presidente da Câmara Federal 

no regime republicano; 

f) Praça Coronel Ribeiro, antes chamada “Largo de São Sebastião”; Coronel 

Ribeiro era Francisco Ribeiro dos Santos, industrial da cidade; 

g) Rua Simeão Ribeiro, que se chama “Rua do Comércio”, em homenagem ao 

presidente da Câmara Municipal em 1898. 

Nota-se que as referências históricas que traziam maior identificação afetiva com 

o lugar, como a Rua do Pequizeiro, em referência ao “pequi”, considerada fruta sagrada do 

sertão, cede então espaço para que se faça homenagens aos personagens poderosos de Montes 

Claros. 

Naquela década, conforme Brito, a população estimada era de cerca de 40.000 

habitantes, sendo considerada uma cidade de médio porte, onde, conforme o autor, era “boa 

para viver pela sua tranquilidade, onde todos se conheciam.” (2014, p. 173). 

A figura 5, elaborada a partir da descrição topográfica do perímetro urbano de 

Montes Claros no ano de 1950 apresentada por Paula (1979), permite a visualização do 

perímetro urbano de Montes Claros no referido ano e, em 2020, de modo a perceber seu 

crescimento urbano num período de 70 anos. 

Registra-se também que a população de Montes Claros se concentrava na parte 

central, local de ocupação desde o período em que a cidade levava o nome de “Vila das 

Formigas”. O comércio, escolas, prestação de serviços de maneira geral e as residências 

estavam presentes apenas nesse espaço. No restante, em área que Paula denomina como 

“suburbana”, havia loteamentos descontínuos e com pouca ligação com o centro de Montes 

Claros (PAULA, 1979).  
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Figura 5 – Perímetro urbano de Montes Claros (Período 1950-2020) 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Basicamente, conforme registros históricos de Paula (1979), Montes Claros 

contava, em 1950, com os seguintes bairros: 

a) Roxo Verde: próximo a linha ferroviária e com 202 casas. Além disso, possuía 

uma igreja (Santuário do Bom Jesus) e estava em construção o Colégio São 

José, pelos Irmãos Maristas, a fim de prover educação religiosa em Montes 

Claros; 

b) Cintra: em um antigo local conhecido por “melancias”, caracterizado por um 

agrupamento de casas distante do centro de Montes Claros; 

c) Alto São João: contava com 404 casas e situava-se ao norte de Montes Claros; 

d) Bairro Santa Teresinha: com 100 casas, localizadas entre os Bairros Roxo 

Verde, Cintra e Alto São João; 

e) Bairro Bonfim: com 520 casas, o nome era uma referência à Igreja de São 

Geraldo, situada no alto dos Morrinhos, abrangendo o cemitério de mesmo 
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nome, em local próximo, e as primeiras casas populares havidas em Montes 

Claros.  

f) Bairro Santo Expedito: situado na saída para Belo Horizonte, com 180 casas, 

abrigava o Hospital Regional, a Rádio Sociedade Norte de Minas e a capela de 

Santo Expedito; 

g) Santos Reis: fundado por Pedro Xavier de Mendonça, tratava-se de uma 

chácara distante de Montes Claros, sendo que este senhor, para não ficar muito 

isolado, vendeu parte de suas terras em lotes muito baratos, a fim de povoar o 

local, como de fato aconteceu. O proprietário das terras era devoto dos Santos 

Reis, razão pela qual construiu uma capela em homenagem a eles e nomeiam 

o bairro. 

Verifica-se que o Bairro Santos Reis é originário da “Fazenda dos Bois”, 

inicialmente de propriedade de Antônio Pereira da Costa, onde, em 23 de março de 1885, 

inaugurou-se o primeiro engenho de cilindros de ferro para cana, movido a água, em Montes 

Caros (VIANNA, 1964). 

Paula (1979) aponta, ainda, a existência de outros bairros e vilas loteadas em 

Montes Claros. O autor chama atenção para outro bairro que se formava quando de seus 

escritos, numa região da “Fazenda do Melo”, de propriedade do ex-prefeito Antônio Teixeira 

de Carvalho, o Doutor Santos, onde, segundo o autor, havia um lançamento do loteamento 

com muita propaganda, sobretudo pela promessa de construção no local de um centro 

executivo da Prefeitura de Montes Claros. Interessante consignar que o autor denuncia, no 

livro, a sua insatisfação com esta ideia, sob o argumento do problema de locomoção que 

poderia acontecer futuramente.   

Ressalta-se que, nesta mesma Fazenda, em 24 de julho de 1953, a Mitra 

Diocesana adquiriu um terreno com área de 206.000 metros quadrados, a fim de que ali fosse 

construído o “Seminário da Diocese de Montes Claros” (VIANNA, 1964). 

Conforme Almeida e França (2015), diante do processo de valorização do solo 

urbano, no século passado, distinguiram-se os bairros com alto poder aquisitivo, situados na 

zona oeste e sudoeste (Bairro Todos os Santos, Ibituruna, Melo, Jardim São Luís, dentre 

outros) daqueles bairros com população de menor poder aquisitivo, especialmente situados 

nas zonas leste e norte (Cidade Industrial, Renascença, Independência, Monte Claros, etc). 

Um dos fatores também creditados a isso, segundo as autoras, foi o primeiro plano diretor da 

cidade, elaborado em 1970, adiante discutido.  
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Sobre os povoados, somente a título de informação, havia o Cedro, Canto do 

Engenho, Salto e São Geraldo. O São Geraldo estava distante 8 (oito) quilômetros de Montes 

Claros, por estrada de terra, e possuía 40 casas, além de abrigar uma mina de ouro de 

Gameleira, pouca explorada por não ter água fácil (PAULA, 1979). 

 

Figura 6 – Capela do Senhor do Bonfim e São Geraldo, no Alto dos Morrinhos 

 

Fonte: GOMES, 2021. 

 

Numa caracterização socioeconômica de Montes Claros no final da década de 

1950, Pereira (2001) pondera que havia um problema grave de desemprego: apenas 28,8% da 

população estava empregada. Em 1950, consoante dados do IBGE levantados pelo Autor, 

havia 21.549 pessoas em atividades remuneradas para uma população total de 52.367 pessoas. 

Ainda segundo o autor, em 1960, a população totalizava 136.472 e só havia emprego 

remunerado para 39.365 pessoas. Estes dados de 1960 incluem a população e a População 

Economicamente Ativa (PEA) de Mirabela, município desmembrado de Montes Claros em 

1962. Os serviços de água, esgoto e iluminação eram precários e atendiam a poucos 

moradores da área urbana. O analfabetismo também era alto: 74, 63 % da população não sabia 

ler ou escrever em 1950. 

A década de 1970 é também muito importante para o debate sobre o espaço 

urbano de Montes Claros, haja vista que é datado deste ano a produção do 1º Plano Diretor da 

cidade. 
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A título de conhecimento, cabe esclarecer que, de acordo com a Norma Brasileira 

- NBR n.º 12267 da Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT7, Plano Diretor é 

“instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da 

política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados”. 

Referido documento foi a Lei n.º 919, de 14 de setembro de 1970, que dispôs 

sobre normas de urbanismo e zoneamento em Montes Claros e tinha, dentre seus objetivos 

legais, o de garantir o valor da propriedade imobiliária, evitando o seu uso incompatível, de 

forma a atrair novos investimentos para o município.  

Do seu inteiro teor, é possível observar que foi elaborado atendendo-se 

integralmente ao Decreto-Lei n.º 58, de 1937, promulgado por Getúlio Vargas, que versava 

sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações no Brasil, diante do 

intenso processo de urbanização pelo qual passava o país naqueles anos. No caso do 1º Plano 

Diretor de Montes Claros, dentre os pontos trazidos e de grande contribuição, tem-se a 

obrigatoriedade, a partir de sua vigência, da inclusão de todos os imóveis no cadastro 

imobiliário municipal.  

Por seu turno, no exemplar do 1º Plano Diretor de Montes Claros existente na 

sede do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, constam anotações feitas pelo 

Engenheiro Civil Simeão Ribeiro Pires, que inclusive é o atual nome de homenagem desta 

casa de pesquisa, dentre as quais tem-se uma observação manuscrita sobre a deficiência do 

documento mencionado: “nasceu morto, foi mal gerado”, posto que na época sofreu duras 

críticas, sob o argumento de que foi apenas um documento para atender segmentos 

específicos da sociedade. 

Em análise do 1º Plano Diretor do Município de Montes Claros, datado de 1970, 

Silva (2008) relata que o documento foi uma espécie de oficialização ou carta de intenções da 

elite local aos organismos nacionais e internacionais responsáveis pela modernização do país, 

tanto que levava o nome de “Toninho Rebello”, prefeito da época, por consenso das 

lideranças políticas do período.  

 

 

 

 

 
7 Disponível em: < 

https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NBR_12267_Normas_para_elaboracao_de_plano_diretor.pdf>. 

Acesso em 04 de agosto de 2020.  
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Figura 7 – Exemplar do I Plano Diretor de Montes Claros arquivado no Instituto Histórico e 

Geográfico de Montes Claros 

 

       Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. 

 

O autor sustenta que não havia dúvidas que a urbanização da cidade contida nesta 

legislação visava atender aos anseios da industrialização que tomava contava da cidade, já que 

Montes Claros deveria ser o modelo de modernidade para toda a região (SILVA, 2008).  

França (2016) destaca que, nesse período, Montes Claros experimentou um 

crescimento vertiginoso, com transformações em seu tecido espacial, social e econômico. Foi 

a partir da década de 1970, que o processo de urbanização influenciou de forma decisiva na 

consolidação desta cidade como centro regional no norte mineiro. 

Já em 1980, conforme o censo demográfico do IBGE, a população de Montes 

Claros era de 182.685 pessoas, sendo 86.181 homens residentes, 91.377 mulheres residentes e 

5.127 moradores não residentes (BRASIL, 1983). O autor destaca que, no final da década de 

1970 e início da década de 1980, Montes Claros vivenciou uma grande expansão urbana, mas 

com pontos negativos, especialmente no que diz respeito ao sistema viário, pois a dimensão 

das ruas abertas na cidade deixava muito a desejar. As ruas centrais, formadas por grandes 

núcleos comerciais e residenciais, eram muito estreitas, o que dificultava o estacionamento e a 

manobra de veículos, além de atrapalhar o comércio e as indústrias locais. 

Também foi o período de verticalização de Montes Claros na área central da 

cidade, com construção de edifícios de muitos pavimentos, como o Edifício Cidade Montes 

Claros, Edifício Santa Maria Imaculada e Edifício Diu Colares. Posteriormente, houve 

construção do Edifício Herlindo Silveira, já nos anos de 1990 (ALMEIDA; FRANÇA, 2015). 
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Figura 8 – Praça Doutor Carlos, no Centro de Montes Claros, na década de 1970 

 

Fonte: GOMES, 2021. 

 

Ainda no que se refere à década de 1970, em documento8 constante do Arquivo 

Municipal da Câmara de Montes Claros – Ivan José Lopes, aparentemente elaborado para 

justificar um requerimento às autoridades governamentais para construção de um centro 

cívico em Montes Claros, o requerente traz à baila o fato de Montes Claros superar, à época, 

os índices de crescimento projetados, inclusive para sua área de influência, alertando para o 

fato de que o desenvolvimento urbano ocasiona também a necessidade de tomada de decisões, 

que, se não feitas, no futuro poderiam exigir altos investimentos, diante das consequências. 

O documento, elaborado a partir de um estudo urbano preliminar e assinado por 

um urbanista, trazia ainda “anteprojeto de urbanização de Montes Claros” em uma área 

isolada de Montes Claros, que já inclinava para o que o autor do documento chama de “zona 

sul” da cidade.  

Em determinado trecho do documento, que encontra-se parcialmente degradado, o 

urbanista subscritor destacava a ocupação física de Montes Claros, a ponto de, futuramente, se 

tornar polo de desenvolvimento tecnológico e futura capital do nordeste mineiro, haja vista 

que se desgarrava da atividade pecuária, avançando rumo ao desenvolvimento industrial e 

urbano.  

Ainda, argumenta o autor que Montes Claros dobraria de população ainda naquela 

década, pois os grandes projetos industriais já em implantação no município e os novos em 

estudos na SUDENE garantiriam essa explosão populacional. 

 
8 Em um incêndio ocorrido no Arquivo Municipal da Câmara de Montes Claros - Ivan José Lopes, em ano, 

houve a perda parcial do documento, mas sua restauração ainda permite a leitura na íntegra do documento, que 

integra este trabalho como anexo.  
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Figura 9 – Trecho de petição com justificativa para implantação de centro cívico em Montes 

Claros na década de 1970 

 

 

Fonte: Arquivo Municipal da Câmara de Montes Claros - Ivan José Lopes 

 

Na década de 1980, Brasil aponta a existência dos seguintes loteamentos em 

Montes Claros: Eldorado, Distrito Industrial, Jaraguá, Santos Reis, Edgar Pereira, 

Renascença, JK, Planalto, Brasília, São João, Panorama, Universitário, Roxo Verde, Centro, 

São José, Vera Cruz, Lourdes, Esplanada do Aeroporto, Interlagos, Bairro do Comércio, 

Ibituruna, São Luís, Melo, Funcionários, Santo Expedito, Guilhermina, Morrinhos, Santa 

Rita, Cintra, Jardim Palmeiras, Delfino Magalhães, Nossa Senhora de Fátima, Morada do Sol, 

Major Prates, São Judas, Doutor João Alves, Alvorada, Santo Antônio, Morada do Parque, 

São Geraldo, Maracanã, Vargem Grande, Vila Telma, Cidade Nova (BRASIL, 1983). Além 

disso, há registro de diversas áreas não loteadas espalhadas pela cidade, em sua maioria de 

propriedade de espólios (pessoas já falecidas) (BRASIL, 1983).  

Destaca-se que o Bairro Eldorado contemplava a área conhecida por Santa 

Eugênia, Vila Laranjeiras e perímetro da “MATSULFUR” – Fábrica de Cimento de Montes 

Claros (Hoje, Lafarge). Por sua vez, o Bairro São José era composto pela Vila Marciano 

Simões e Vila Militar.  
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Além disso, apenas a título de conhecimento, não compondo o objeto desta 

pesquisa, o município compunha-se de 08 (oito) distritos, além da sede: Ermidinha, Miralta, 

Nova Esperança, Panorâmica, São João da Vereda, São Pedro da Garça, Santa Rosa de Lima e 

Vila Nova de Lima.  

Também havia presença de alguns povoados, dentre os quais merecem relevância 

o de Cedro, de onde era fornecida energia elétrica para a população; Canto do Engenho; Salto; 

São Geraldo, este sendo bem próximo da cidade e que depois viria se integrar ao perímetro 

urbano; e Morro Vermelho. 

Cabe aqui a observação feita por Brasil (1983) e já apresentada neste capítulo que 

é quanto a formação de pequenos lugarejos em volta de uma capela, dedicada ao culto do 

santo de devoção da população local, e, por conseguinte, doação de terrenos às igrejas. 

A figura 10 permite proceder a uma análise sobre a expansão urbana de Montes 

Claros no período compreendido entre 1970 e 2014: 

 

Figura 10 – Evolução da expansão urbana de Montes Claros entre 1970-2014 
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Fonte: LEITE, 2020. 

 

Neste ínterim, quando da descrição dos bairros que compunham Montes Claros na 

década de 1980, importantes críticas foram tecidas por Brasil (1983) e que merecem ser 

pontuadas neste trabalho para melhor elucidar a atual configuração do espaço urbano da 

cidade: 

1. Bairro das Indústrias: tratava-se, à época, de um complexo de áreas em que se 

localizavam importantes indústrias, mas também havia “áreas vazias e consideradas 

relevantes ao processo industrial” (BRASIL, 1983, p. 46); 

2. Quanto ao Bairro Jaraguá: resultante da fusão de áreas loteadas por Geraldo Luís 

Maia, Deraldo Rodrigues e Luís De Paula Ferreira. Tratava-se de um bairro destinado 

a moradias elegantes, com lotes amplos, acesso ao aeroporto, ao Clube recreativo 

Max-Min e também a um elegante clube recreativo em construção denominado “Lago 

Azul Iate Clube”; 

3. Bairro do Comércio: com início na Polígono Veículos – Revendedora FIAT, na BR-
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135, passando pela Avenida Coronel Luís Maia, até chegar a região do Interlagos, 

criado com a intenção de evacuar o movimento no centro de Montes Claros, que, 

naqueles anos, já não suportava o enorme tráfego. 

4. Bairro Ibituruna: com promessa de ser um dos maiores loteamentos da cidade e 

previsão de instalação do centro administrativo. 

5. Bairro dos Funcionários: inicialmente aprovado como conjunto habitacional 

financiado para servidores públicos; 

6. Bairro Santo Expedito: surge de uma aglutinação dos Loteamentos Vila Cândida 

Câmara, Sagrada Família e Vila Raio do Sol; 

7. Bairro Guilhermina: trata-se de loteamento aprovado em 1946, com uma porção 

anexada ao Bairro Santo Expedito, para que o terreno da Igreja São Expedito ficasse 

no bairro que leva seu nome; 

8. Bairro Morrinhos: uma das mais antigas concentrações populacionais, o que se 

observa, segundo o autor, pela falta de planejamento urbanístico no traçado original e 

de difícil correção, senão pelas vias das desapropriações; ao bairro, está integrado um 

loteamento destinado a construção das primeiras casas populares da cidade;  

9. Bairro Cintra, um dos mais antigos loteamentos também da cidade, ao qual se integra 

a Vila Senhor do Bonfim e a Vila São Luís; 

10. Bairro Delfino Magalhães: durante muito tempo foi um loteamento de fato, com 

construções irregulares, feitas à revelia das determinações legais urbanísticas do 

município. Contudo, ao final da década de 70, houve início o seu processo de 

regularização, com inclusão do loteamento conforme lei específica, com potencial 

para se tornar um dos maiores loteamentos para núcleos residenciais na cidade de 

Montes Claros destinado à população de classe média. Destaca-se a construção do 

estádio municipal na região e anexação a ele de outros loteamentos irregulares, como 

Vila Ananias e Vila Camilo Prates; 

11. Bairro Morada do Sol: anexação do récem-aprovado Loteamento Augusta Mota, que 

daria acesso ao Parque Municipal; 

12. Bairro Major Prates: contemplava a localização do Parque Municipal “Doutor Milton 

Prates”, com extensa área verde; 

13. Bairro São Judas Tadeu: composto de um conjunto de loteamento pertencente a 

diferentes proprietários e onde foi instalado o Conjunto Residencial Cristo Rei, pelo 

Banco Nacional de Habitação - BNH; 

14. Bairro Morada do Sol: localizado aos fundos do Parque Municipal e em fase de 
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implantação pelo BNH;  

15. Bairro Cidade Nova: implantado pela Jair Amintas Empreendimentos Imobiliários  e 

abrigou o Terminal Rodoviários de Passageiros implantado na cidade. 

Num período de 15 anos, entre 1965 a 1980, segundo Pereira e Silva (2010), 

Montes Claros transitou de uma economia de forte base agropecuária para uma economia que 

tinha na indústria, comércio e serviços seus segmentos principais. Uma transformação 

demográfica também significativa. A população do município passou de 105.982 pessoas, em 

1960, para 177.308, em 1980, sendo crescente também a taxa de urbanização  

Historicamente, também deve ser pontuado o fato de que, a partir do final da 

década 1950, o período de crescimento de Montes Claros se deu pela mobilização da elite 

regional em prol da onda de “desenvolvimentismo” que tomava o País, especialmente por 

meio das comemorações do centenário do município.  

Conforme Pereira, o centenário da cidade comemorado à época (1967) foi uma 

“tradição inventada” pela elite local para “solidificar relações sociais de dependência e 

dominação da população por meio da transmissão de valores e regras de comportamento; 

construir a imagem de uma nova cidade, próspera e pacífica, em âmbitos estadual e nacional 

[...]” (PEREIRA, 2002, p. 87). 

Assim, para o autor, o período marcado pela atuação das elites locais, que eram 

predominantemente agrárias, e que mobilizaram-se para inserir Montes Claros nos programas 

de investimentos públicos. Tal fato se dava por meio do voto, em que a elite controlava e 

transferia milhares de votos para candidatos situacionistas. Deste modo, a preservação das 

relações de dominação política, através de práticas coronelistas, foi necessária à consolidação 

dos projetos políticos e econômicos das elites existentes à época (PEREIRA, 2001). 

Neste período, inclusive, tem-se informações sobre o nascimento do maior clube 

social de Montes Claros, o Automóvel Clube, com as necessidades de atender aos anseios 

sociais da elite da cidade. A reunião que fundou o Automóvel Clube foi feita em 20 de 

novembro de 1957, na casa do Deputado José Esteves Rodrigues, e contou com a presença de 

personalidades políticas da cidade como Simeão Ribeiro Pires, João Vale Maurício, Artur 

Fagundes, dentre outros. Como justificativa, o ex-Oficial de Registro de Imóveis de Montes 

Claros e também deputado, Artur Fagundes, alegava que o progresso pelo qual Montes Claros 

vivenciava não era mais compatível com o único clube existente, o Clube “Montes Claros” 

(FULGÊNCIO, 2003).  

No mesmo ano, foi escolhido o imóvel de propriedade de Natércio França, com 

área de 2.217 metros quadrados, localizado na Praça Doutor João Alves, para construção da 
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sede clube, que atenderia aos desejos da elite de Montes Claros. Detalhe que, no referido 

imóvel, estava sediado o Instituto Norte Mineiro de Educação. Mas, com a venda do terreno 

para a edificação do espaço elitista, foi transferido para o Grupo Escolar Gonçalves Chaves, 

até ter uma sede própria (FULGÊNCIO, 2003). 

Entretanto, relata Pereira que, “se para as elites montesclarenses, a década de 1950 

foi um período de crescimento e euforia relativos, para a maioria da população foi um tempo 

de grandes dificuldades: agudo desemprego e acentuada elevação do custo de vida [...]” 

(PEREIRA, 2002, p. 88). Assim, com o crescimento populacional e econômico do Município 

nos anos seguintes, concomitantemente aos investimentos públicos e privados feitos na região 

e a atuação de poderes elitistas, a ocupação do espaço urbano sofreu fortes impactos.  

A exemplo, Pereira cita um abaixo-assinado firmado em 14/11/1956, pelos 

moradores da Vila Guilhermina, em que há reclamações por falta de água encanada, 

iluminação elétrica e rede de esgoto, pois “o bairro foi abandonado porque é habitado por 

‘operários das mãos calosas e os sofredores da lavoura’” (PEREIRA, 2002, p. 169). 

Ressalta-se que a escolha de Montes Claros para investimentos da indústria e 

comércio, ao longo da história, não é aleatória. A localização geográfica faz do município um 

importante eixo Sudeste – Nordeste – Centro Oeste, posto que fica a 420 quilômetros da 

capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a 720 quilômetros do Distrito Federal, e a 1.088 

quilômetros de Salvador, Bahia (BORGES, 2007).  

Outro fator socioeconômico e histórico que precisa ser levado em consideração 

para contextualizar uma análise sobre Montes Claros vem de 15 de dezembro de 1959, com a 

criação da SUDENE, pela Lei n.º 3.692, que contemplava 42 (quarenta e dois) municípios do 

Norte de Minas. Em julho de 1965, o escritório da SUDENE foi instalado em Minas, com 

sede em Montes Claros, sendo o seu primeiro chefe o economista Mário Peres Caldeira. Tem-

se que, de forma efetiva, os recursos da SUDENE foram recebidos pelo Norte de Minas em 

1965 e destinados à modernização do campo e à industrialização. Com isso, na década de 

1970, a cidade dispunha de infraestrutura avançada, com pavimentação asfáltica da estrada 

entre Montes Claros e Belo Horizonte e a implantação do Distrito Industrial (MAMELUQUE, 

2018). 

 

Figura 11 – A atração de recursos para Montes Claros no período da SUDENE noticiada no 

Jornal “O Povo” 



50 
 

 

Fonte: MAMELUQUE, 2018. 

 

Conforme França (2016), incentivos públicos e privados decorrentes das políticas 

desenvolvimentistas implantadas em Montes Claros, por exemplo pela SUDENE (atual 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE) e pelo Programa Nacional de Apoio às 

Capitais e Cidades de Porte Médio – PNCCPM, alavancaram seu dinamismo e incidiram em 

sua formação socioespacial e expansão urbana. A autora pontua a importância econômica de 

Montes Claros, inclusive de desenvolvimento da indústria da construção civil vinculado ao 

mercado imobiliário local. 

Além disso, como demonstrado, o crescimento urbano de Montes Claros nos anos 

citados esteve condicionado aos interesses econômicos de famílias e especuladores 

imobiliários, cujas estratégias contribuíram para que ocorresse a expansão horizontal da 

cidade e, por consequência, o agravamento dos problemas a serem estudados nos Capítulo 2 e 

3. 

De acordo com Gomes, a partir da década de 1970, verificou-se o significativo 

aumento do perímetro urbano de Montes Claros diante da implantação de novos loteamentos. 

A autora atribui à topografia do município como favorável à instalação de empreendimentos 

imobiliários, bem como a existência de legislação urbana flexível (GOMES, 2007).  

Com a expansão da cidade, subcentros comerciais surgiram na periferia da malha 

urbana e alguns loteamentos se destacaram como polos comerciais, a exemplo do Major 

Prates. Destacou-se como subcentro comercial, tendo como consequência a valorização do 

solo urbano e transformação do uso residencial para uso comercial e de serviços 

(BRANDÃO; SILVA, 2016).  

Por fim, ainda na figura 10, é possível perceber ainda que a região leste de Montes 

Claros apresenta uma ocupação pouco expressiva até a década de 1980. Contudo, no final da 
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mesma década, começa-se a intensificar o processo de ocupação, o que foi motivado pelo 

baixo preço do solo ou da terra. Na atualidade, é a região leste a que mais cresce em Montes 

Claros, conquanto ainda tenha uma infraestrutura deficitária. Brandão e Silva (2016) 

argumentam que a ocupação do espaço para moradia aconteceu de maneira diferente entre as 

regiões da cidade, sendo que a maior concentração esteve concentrada na parte sul e leste da 

cidade.  

Portanto, o que se se observa, pelos registros levantados, é a presença de diversos 

interesses comuns que movimentavam a propriedade imobiliária em Montes Claros, que 

geram grandes impactos econômicos e que uniram forças e culminaram na atual ordenação 

territorial de Montes Claros. Há aspirações das elites por uma cidade moderna e que colidem 

com áreas notadamente carentes de infraestrutura urbana, serviços de transporte e saneamento 

básico, dentre outros pontos. Deste modo, interesses econômicos estruturaram a cidade, mas 

alguns segmentos são desprivilegiados, como se notará da pesquisa nos capítulos que se 

seguem. 
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2 CONCENTRAÇÃO DE TERRAS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE 

MONTES CLAROS  

 

 

Neste capítulo, objetiva-se, inicialmente, proceder a abordagem de conceitos que 

perpassam a categoria “poder”, para que se possa compreender sua problematização e como 

isso abre campo para as reflexões a serem feitas com este objeto de pesquisa. Torna-se 

imperioso pensar o poder nas sociedades modernas para entender quem as governa. Contudo, 

o assunto ainda é pouco explorado, diante da estreiteza que há entre o espaço científico e as 

arenas políticas de um país.  

Estudos que foram iniciados no final do século XIX e início do século XX, com 

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels, somente foram retomados por escritores 

como Wright Mills e Robert Dahl, na década de 1970, o que abriu espaço para novas agendas 

de pesquisas e que retomam antigas premissas sociológicas, como as de Max Weber a respeito 

de classes dominantes (SEIDL, 2013). 

De igual modo, buscar-se, ainda, estabelecer uma discussão sobre a produção do 

espaço urbano, que decorre da ação de agentes e/ou atores sociais concretos e com papéis no 

espaço que não estão rigidamente definidos e, portanto, carecem de investigação. A partir daí, 

compreender as contradições e práticas espaciais torna-se necessário. 

Neste ínterim, autores como Harvey e Santos foram explorados, na compreensão 

do direito à cidade e da produção capitalista do espaço. Além disso, Carlos, Sposito e Souza 

(2019) e Costa e Mendonça (2011) mostram-se essenciais a este estudo. 

Por último, com observância do recorte espacial do estudo, já apresentado e 

reconstruído, pelos aspectos relevantes a esta pesquisa, no Capítulo 1 deste trabalho, para o 

caso específico de Montes Claros, este capítulo buscará propiciar reflexões sobre as relações 

de poder que se estabelecem num ordenamento territorial a partir do levantamento de um 

estudo de caso que envolve concentração da propriedade fundiária em Montes Claros, num 

determinado recorte temporal (antiga “Fazenda Vargem Grande”), com apresentação de 

tabelas e figuras construídas por meio de pesquisa documental aqui descrita, de modo a criar 

caminhos para, no capítulo seguinte, realizar debates sobre como esta concentração impacta, 

pelo viés jurídico, no solo urbano de Montes Claros, além de se refletir sobre os agentes 

sociais que atuam neste processo e quais são, afinal, suas ações. 
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2.1 Poder e capital imobiliário 

 

 

No campo da sociologia do poder, há uma constante busca pela compreensão do 

conceito de “poder” e de “elites”. Os espaços sociais são múltiplos e organizados de acordo 

com estruturas e lógicas de poder específicas. Com isso, não há que se falar em um único tipo 

de poder ou também em uma única elite. Assim, “pelo contrário, o que se tem são diversos 

grupos de agentes sociais que ocupam posições dominantes em uma ou mais esferas do 

mundo social, como as elites políticas, jurídicas, religiosas, econômicas, culturais, 

burocráticas” (SEIDL, 2013, p. 183). 

Para Weber (2004), todas as áreas da ação social, sem exceção, mostram-se 

profundamente influenciadas por complexas relações de dominação. Assim, num viés 

histórico entre o passado e o presente, desde o regime feudal às grandes empresas capitalistas 

da atualidade, a chamada "dominação" está presente e, por conseguinte, tem um papel 

decisivo. 

Nesse espectro, o modo como os meios econômicos são empregados para 

conservar a dominação influencia, decisivamente, a sua estrutura, o que se põe para análise. 

Principia-se, antes, com o conceito de dominação trazido por Weber, no sentido muito geral 

de poder, como sendo “a possibilidade de impor ao comportamento de terceiros a vontade 

própria” (2004, p. 188). 

Deste modo, o poder é a capacidade de impor uma vontade, sendo a dominação 

um instrumento que viabiliza isto. Destaca Weber (2004), em seguida, que toda "dominação" 

se serve, para sua fundação e conservação, de meios coativos econômicos.   

Logo, a dominação pode ser em virtude de um coletivo de interesses 

(especialmente por uma situação de monopólio), ou, por outro lado, a dominação pode ser 

também em razão de uma autoridade (numa relação caracterizada pelo poder de mando e pelo 

dever de obediência). O tipo mais puro da primeira é a dominação monopolizadora que ocorre 

no mercado, por exemplo, e, da última, tem-se o poder que é exercido por um chefe de família 

(WEBER, 2004). 

Cabe salientar que Weber (2004) entende que o Estado é também um instrumento 

de dominação, de opressão das classes exploradas pelas classes dirigentes, pontuando que o 

Estado consiste assim numa relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no 

instrumento da violência legítima, ou que pelo menos é considerada legítima pela 

coletividade. 
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Em continuidade, Weber (2004) apresesenta razões pelas quais há justificativa 

para a existência da dominação e que trazem consigo fundamentos de legitimidade, ao que o 

autor chama de tipos puros de dominação. De maneira separada, por Weber, tem-se: 

a) Dominação tradicional: nesta hipótese, é a submissão pessoal ao dominador 

que garante a legitimidade das regras que por este são criadas, e somente o 

fato e os limites de seu poder de mando tem origem em “normas”, mas que 

são sagradas pela tradição.  

b) Dominação carismática: nesta forma de poder, sentimentos comumente 

ligados à devoção e a confiança depositados numa pessoa em questão, e não 

no cargo ou na posição ocupados, nem tampouco na função desempenhada 

pelo indivíduo em questão, justificam sua existência. É uma forma de poder 

menos institucionalizada, de difícil transferência a outra pessoa e, como tal, 

tende a cessar com a supressão do líder em si.  

c) Dominação racional-legal: esta conceituada como sendo aquela em que a 

autoridade de alguém está fundada na obediência, que reconhece obrigações 

conforme um estatuto estabelecido. Tal é o poder como exerce o Estado 

atualmente e como o exercem todos os detentores do poder que dele se 

aproximam por esse aspecto. 

Apesar das particularidades que há em cada um, o que se observa é que nos três 

casos a dominação fundamenta-se exclusivamente na crença da maior parte das pessoas que 

participam de um determinado Estado na legitimidade do poder daqueles que dominam.  

Neste caso, o que está em jogo nesta discussão, segundo Coradini (2008, p. 13-

14), “são as estruturas de capital, de poder e de dominação em diferentes esferas sociais”. 

Tem-se que essas estruturas existem por meio de agentes que as incorporam, os chamados 

grupos dirigentes, ou classes dominantes. A questão central a ser pensada ao estudá-las é 

sobre quais são os recursos utilizados e os princípios de legitimação que estruturam suas 

práticas e, inclusive, suas relações com as demais categorias sociais, que não necessariamente 

são dominantes.  

Os estudos sobre elites e poder indicam a convivência de princípios de 

legitimação social que mesclam critérios da ideologia meritocrática – como recursos escolares 

e esforços individuais - com elementos não-meritocráticos – como pertencimento a dinastias 

familiares, a “famílias” ou “tradições” políticas, religiosas, culturais e outras, além do uso da 

amizade, clientelismo, patronagem e compadrio. Estes mecanismos de formação e 

manutenção de elites muitas vezes estão centrados na reprodução social com base no grupo 
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familiar, o que seguramente fica bastante evidente em locais periféricos ou excluídos 

(CANÊDO, 2003). 

Salienta-se que, no caso do Brasil, nos períodos colonial e imperial, como 

apontado no Capítulo 1, as estruturas de poder fundavam-se essencialmente na posse de bens 

fundiários, ligando-se estreitamente com a esfera patrimonialista. Termos como “oligarquias”, 

“aristocracias”, “grandes famílias”, “quatrocentões”, “caudilhos”, entre outras nomenclaturas, 

direcionam estudos nesse sentido para se entender a base de elites e relações de poder na 

propriedade fundiária (SEIDL, 2013). 

Cumpre dizer que, com o tempo, a manutenção destas pessoas em posições 

elevadas na hierarquia social justifica-se por uma objetivação das inserções dos agentes 

sociais em diferentes esferas, que tendem a se diversificar e complexificar à medida em que 

os mecanismos de dominação e legitimação nas sociedades contemporâneas exigem novos 

recursos, tais como maiores investimentos culturais, obtenção de diplomas escolares 

específicos e diversificação patrimonial.  

 

Vale dizer, o fato de um grupo familiar, ao longo de gerações, ter-se mantido em 

situação dominante no plano econômico (posses de terras e de bens imobiliários), 

político (diversos membros terem sido governadores, deputados, ministros, 

prefeitos) e, anda, profissional (muitos membros consagrados na medicina), implica 

o acúmulo de um capital de notoriedade ligado não exclusivamente a um tipo 

particular de domínio ou recurso, mas à “tradição” de estar em posições de prestígio, 

de deter um nome associado ao poder (riqueza material, postos de governo, êxito na 

profissão) (SEIDL, 2013, p. 202). 

 

 

Deste modo, a manutenção de posições dominantes ao longo de gerações exige 

dos grupos sociais um trabalho variado voltado à permanência de uma simbologia comum, 

para além de bens materiais, como por exemplo, a acumulação de saber e também de 

qualidades morais. 

A reconversão social e as estratégias de reprodução e a recomposição das elites 

são formas  de explicar  os mecanismos utilizados por famílias na tentativa de perpetuarem-se 

em posições vantajosas por meio da transmissão de recursos variados a seus descendentes 

(CHIADO, 2017). 

De acordo com Saint-Martin (2008, p. 64), as reconversões compõem-se de ações 

e reações permanentes, por meio dos quais cada grupo social se esforça em mudar ou manter 

sua posição numa determinada estrutura ou segmento social. 

Como exemplo, destacam-se as formas voltadas ao capital escolar (títulos) e à 

especialização profissional, juntamente com a diversificação dos interesses econômicos feitos 
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(financeiros, imobiliários, produtivos), com vistas à transmissão de diferentes recursos sociais 

aos membros de uma família, na preservação ou ampliação controlada do capital de relações 

patrimoniais. Outro fator marcante são as alianças matrimoniais, para uma reprodução bem-

sucedida de grupos dirigentes, ou de manutenção de elites no poder (SEIDL, 2013). 

Além disso, há ainda o exame do trabalho de gestão das relações envolvidas 

através de atuação de classes dominantes em espaços tidos como elitistas, como clubes 

recreativos e esportivos, em associações filantrópicas, Rotary e Lions Clube, maçonaria, 

academias e círculos intelectuais. Estes locais congregam formas de celebração social da 

tradição familiar, da riqueza e do sucesso das elites.  

As posições de comando nos espaços sociais, especialmente as posições políticas, 

estão divididas entre as classes economicamente dominantes e as classes politicamente 

dirigentes. A elite política, ou a “classe política” (tomadas aqui como sinônimos, portanto) 

constituem apenas uma parte daquele conjunto designado pelo nome “classe dirigente”, eis 

que a expressão classe dirigente engloba também, além da elite política, todos aqueles agentes 

que estão fora do Estado e fora do governo, mas que poderiam influenciar as decisões 

políticas, sem exercer diretamente, como a primeira, o poder (CODATO, 2008).  

Ainda, segundo Codato (2008), esse grupo inclui vários outros, como as elites 

econômicas, as religiosas, as intelectuais, as sociais. Consigne-que a classe política, ou a elite 

política, é, por sua vez, uma subespécie da classe dirigente: é a parte da classe dirigente que 

estaria incumbida da tarefa de governar. 

Conforme Grynszpan “[...] em qualquer sociedade, em qualquer grupo, em 

qualquer época ou lugar, havia sempre uma minoria, uma elite que, por seus dons, e sua 

competência e seus recursos, se destacava e detinha o poder, dirigindo a maioria” (1999, p. 

11). 

Historicamente na identificação do comando político de alguns estados 

brasileiros, sobretudo do nordeste, assim como determinados sobrenomes na política nacional, 

sempre foi comum a presença de oligarquias. Isto se deve ao fato de o Brasil ser uma 

sociedade marcada por relações patriarcais, por instituições atrasadas e, especialmente, 

configuradas com base no poder político municipal.  

Canêdo (2002) e Oliveira (2008)  têm destacado que as famílias políticas e o 

parentesco ainda se constituem, no Brasil contemporâneo, uma agenda fundamental para a 

compreensão dos processos de constituição das elites políticas e das classes dominantes. 

Pela ótica do modo de produção capitalista, a definição de elite por Harvey (2005) 

parte da própria ideia de Estado, ao comentar que este é criado pelos seres humanos como 
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instrumento para sua própria dominação. Exemplo: a lei, o poder de tributar, o poder de 

coação, etc. Para o autor, as classes dirigentes, que são hoje as elites, atuam como pensadoras, 

como produtoras de ideias e regulam a produção e a distribuição de ideias. O Estado 

Capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de dominação de classe, pois se organiza 

para sustentar a relação básica entre capital e trabalho. Se fosse muito diferente, o capitalismo 

não se sustentaria por muito tempo. 

Conforme Pacheco (2015), as cidades hoje são constituídas de modo a atender aos 

interesses de um determinado grupo dominante, que é formado por uma elite política e 

econômica, que articula entre si ações que trarão vantagens apenas para as partes ali 

envolvidas. Destarte, o espaço urbano, sobretudo no seu aspecto social, torna-se contraditório 

e desigual, o que prejudica grande parte da população que depende da cidade para viver, 

depende especialmente de sua infraestrutura, que é disposta pelo poder público e pelos 

empreendedores loteadores e construtores, para, conforme o autor, “trabalhar, estudar, residir, 

divertir, ou seja, viver” (2015, p. 07). 

Assim, passa-se a uma análise dos agentes que produzem o espaço urbano, 

considerando, dentre eles, grupos dominantes e que moldam a cidade em favor de seus 

interesses privados e que são segregacionistas.  

 

2.1.1 A produção do espaço urbano 

 

A produção do espaço urbano é resultado da ação de atores sociais concretos, 

históricos e com interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, que pode levar a 

contradições e conflitos entre esses próprios atores e outros segmentos da sociedade. Além do 

mais, inserem-se num determinado recorte espacial e temporal, de acordo com o modo de 

produção capitalista vigente (HARVEY, 2005). 

Lefebvre (2001) também trouxe a noção de produção do espaço em sua obra, ao 

ressaltar que o capitalismo compõe-se de muitos elementos salutares, como o capital 

fundiário, comercial e financeiro.  

De maneira geral, o autor destaca que a industrialização é o motor das 

transformações da sociedade, o que tem ocasionado problemas às cidades e às suas realidades 

diversas. E isto ocorre ainda que se saiba que as cidades preexistem à industrialização, isto é, 

antes de falar-se em industrialização, já existiam cidades com diferentes modos de vida 

urbana.  
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Com isso, quando surge a industrialização e começa o capitalismo concorrencial, 

dado o poder à burguesia industrial, as cidades já tinham poderosa realidade, inclusive com 

grande riqueza monetária, oriunda do comércio ou da usura. Mas, também, onde se 

acumularia conhecimento, técnicas e obras.  

Acentua Lefebvre que, no espaço urbano, há uma ação de conflitos específicos, 

quais sejam: 

 
[...] Entre valor de uso e valor de troca, entre a mobilização da riqueza (em dinheiro, 

em papel) e os investimentos improdutivos na cidade, entre a acumulação do capital 

e sua dilapidação nas festas, entre a extensão do território dominado e as exigências 

de uma organização severa desse território em torno da cidade dominadora. 

(LEFEBVRE, 2001, p. 14). 

 

 

Neste ponto, o autor traz a concepção da cidade como uma obra, o que gera 

conflito com a direção do dinheiro, das trocas, do produto e do comércio aos quais as cidades 

são levadas. Trata-se então da ideia do valor de uso que deve ser dado a uma obra, em 

contraste com o valor de troca atribuído às cidades quando são moldadas sob a ótica da 

mercadoria ou do capital (LEFEBVRE, 2001).  

Disto, surgem algumas das contradições que perpassam as discussões acerca do 

espaço urbano nesta pesquisa: processos de industrialização e urbanização, crescimento e 

desenvolvimento, produção econômica, vida e prática social. 

Conforme Almeida e França (2015), as cidades, principais formas dinâmicas e 

ativas em um espaço geográfico urbanizado, são um reflexo do modo de produção capitalista 

associado às regras das sociedades que as dominam.  

Ao fazer uma leitura atual deste cenário, Maricato (2011) pontua que a luta pelo 

direito à cidade traz em disputa a própria cidade, com seus equipamentos sociais, 

oportunidades de emprego, lazer e mobilidade. Nesse ínterim, a autora tece críticas a 

aplicação de fundos públicos pelo Estado que não se dirigem a força do trabalho, mas sim à 

reprodução do capital. Logo, há uma clara oposição entre o “valor de troca” e o “valor de uso” 

no modo de concepção do espaço urbano. Há neste espaço de discussão contradições que 

aglutinam renda imobiliária e condição de vida nas cidades. 

Para Lefebvre (2001), historicamente, há um choque violento entre a realidade 

urbana e a industrial. Com efeito, há um processo de “implosão-explosão”, em que os 

camponeses vão para as cidades, a fim de encontrarem trabalho e melhores condições de vida, 

o que leva a uma dissolução das estruturas agrárias. Ocorre que, com isso, as concentrações 

urbanas tornam-se gigantescas e as populações se amontam, atingindo densidades 
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inquietantes, ocasionando diversos problemas urbanísticos no que tange à produção do espaço 

urbano.  

Harvey (2005) diz que sua tarefa é elaborar uma teoria geral das relações espaciais 

e do desenvolvimento geográfico sob o capitalismo, que possa, entre outras coisas, explicar a 

importância e a evolução das funções de Estado (locais, regionais, nacionais e supra), do 

desenvolvimento geográfico desigual, das desigualdades inter-regionais, do imperialismo, do 

progresso e, por fim, das formas de urbanização. 

Para o autor, apenas desse modo seria possível entender como as configurações 

territoriais e as alianças de classe são formadas e reformadas; como os territórios perdem ou 

ganham poder econômico, político e militar; quais os limites externos à autonomia interna do 

Estado (incluindo a transição para o socialismo); ou como o poder do Estado, depois de 

constituído, pode, em si, tornar-se uma barreira para a acumulação livre de capital ou um 

centro estratégico em que pode ser travada a luta de classes ou as lutas interimperialistas. 

Atribui, ainda, os problemas do espaço urbano à perpetuação do capitalismo, que 

foi obtida à custa de mortes, devastação e destruição causada por dias de guerras e por armas 

sempre mais fortes. O capitalismo causou uma “destruição criativa” e atualmente este modo 

de produção vê-se à beira de outra guerra global. A teoria de Harvey (2005) diz que é preciso 

substituir o modo capitalista de produção do espaço - esse processo expansível e 

tecnologicamente dinâmico de circulação - como condição necessária para a sobrevivência 

humana nas cidades. 

Ainda a respeito do processo de urbanização das cidades, Harvey (2005) pondera 

que há a formação da coalização e das alianças de classes, que é uma tarefa muito delicada e 

difícil, abrindo caminho para pessoas de visão (prefeito carismático, talento, líder empresário) 

imporem uma marca pessoal sobre a natureza e direção do empreendedorismo urbano, ou 

talvez até para moldá-lo para fins políticos específicos. Segundo Harvey, sem a expansão 

geográfica, reorganização espacial e desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo já 

teria deixado de funcionar como sistema econômico-político. Conclui que o capitalismo 

sempre busca um “ajuste espacial”, para consertar, por exemplo, o problema da 

superacumulação de capital. 

Ao discorrer sobre os atores sociais de produção do espaço urbano, Corrêa (2019) 

assevera que estes são os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. A partir da ação destes 

agentes, o espaço é produzido, seja no que tange à materialidade, com campos cultivados, 

represas, estradas, ruas, bairros, áreas comerciais e industriais; seja no que tange à 
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imaterialidade, a partir da etnicidade, sacralidade, estética, dentre outros pontos. O autor 

destaca, com exemplificações, os tipos de atores sociais de produção do espaço urbano:  

a) proprietários de terras na periferia rural-urbana, que esterilizam suas terras à 

espera de valorização para fins de loteamento, fenômeno conhecido por 

especulação imobiliária;  

b) empresas ligadas exclusivamente à promoção imobiliária, seja como 

incorporadora, construtora ou imobiliária ligada a vendas de imóveis; 

c) empresas industriais, que controlam certa gleba para fins ligados à produção, 

como áreas de mananciais de água ou para futuras instalações; 

d) indivíduos que compões grupos sociais excluídos e que produzem espaço 

social tanto em áreas públicas como em áreas privadas; 

e) promotores imobiliários em geral, que produzem e vendem prédios. 

Para Mingione (1977) apud Corrêa (2019), a terra urbana passou a ser de interesse 

do capital industrial, que, a princípio, apenas a considerava como uma base necessária para a 

produção.  

Hoje, o espaço urbano é de grande interesse de todos os agentes acima citados 

para suas práticas espaciais. Inclusive, um mesmo agente social pode adotar estratégias e 

práticas espaciais bastante distintas. É o caso, por exemplo, de uma empresa industrial, que 

pode criar subsidiárias e investir na criação de loteamentos. Assim, pode haver, de um mesmo 

agente, a criação de um loteamento para fins residencial com expressivo status social, porém 

distante de onde a empresa industrial está instalada (CORRÊA, 2019).  

No diz respeito aos atores espaciais listados, há os grupos excluídos como agentes 

produtores do espaço urbano para quem Corrêa (2019) chama atenção para o fato de se tratar 

de uma “produção vernacular”, que é efetivada pelos ocupantes de terras públicas e privadas, 

haja vista que produzem favelas ou, no sistema de mutirão, criam loteamentos populares, 

entrando em cena novos agentes sociais ligados à criminalidade e ao setor informal de criação 

de novos imóveis. 

Sobretudo pelo modo de produção capitalista como acentuado por Harvey (2005), 

o Estado desempenha múltiplas funções na produção do espaço urbano, constituindo-se de 

uma arena política, na qual diferentes conflitos e interesses acontecem. Deste modo, sua 

atuação se dá no contexto econômico, político, jurídico e social, de acordo com a dinâmica de 

cada região.  
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O papel do Estado é fundamental como um agente produtor e transformador do 

espaço urbano, na medida em que cria condições para que o modelo de acumulação 

capitalista se realize, principalmente através da execução das grandes obras públicas, 

da implementação de infraestruturas e equipamentos coletivos de consumo, bem 

como um agente regulador do uso e da apropriação do espaço, por meio da 

legislação urbanística. Além disso, o Estado atua como regulador de financiamentos 

habitacionais, através dos bancos estatais e de acordo com as políticas públicas de 

crédito à habitação. (CAMPOS, 2011, p. 64) 

 

Dentre as várias possibilidades de ação do Estado na produção dos espaços 

urbanos, pontuam-se as seguintes (CORRÊA, 2019): 

a) Estabelecimento de um marco jurídico (leis e norma regulamentares) para 

regular a produção e utilização do espaço urbano; 

b) Tributação da propriedade fundiária; 

c) Produção das condições para a ação de outros agentes sociais, como sistema 

viário, sistemas de energia, água, esgotamento sanitário, aterramento, etc.; 

d) Controle do mercado fundiário, tornando-se titular de áreas públicas; 

e) Promoção imobiliária, na medida que investe na produção de imóveis 

residenciais a serem comercializados para determinados grupos sociais;  

f) Produção industrial, com interferência no espaço urbano, conforme 

implantação de unidades fabris e instalações industriais. 

Acerca do marco jurídico, a CRFB/1988 estabeleceu que “a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988).  

Sabe-se que o crescimento de pequenas e médias cidades deve corresponder a um 

padrão lógico de formas de ocupação e concentração populacional. Por meio da instituição de 

uma política urbana, a CRFB/1988 legitimou a criação da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 

2001, conhecida como “Estatuto da Cidade”, que orienta a política de ordenamento do 

crescimento urbano com fins de preservação da função social da cidade.  

O Estatuto da Cidade tem por escopo principalmente preconizar a criação, pelos 

municípios, de planos diretores, que são instrumentos básicos de política urbana para dar 

acesso igualitário de todo cidadão à cidade. Nesse sentido:  

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
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V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência 

de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos. (BRASIL, 2001).     
 

O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana e é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. O plano diretor deve primar pela 

função social da cidade e da propriedade, meio ambiente equilibrado e dispor sobre formas 

racionais de uso e ordenação do solo (HUFFNER e OLIVEIRA, 2017).  

Do mesmo modo, que tange à tributação, esta se dá por meio de legislações 

específicas que consideram a propriedade rural e urbana, com tributos específicos para cada.  

Sob o prisma jurídico, o Estatuto da Cidade estabelece que a política urbana deve 

ter por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 

financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001). 

No caso específico da promoção imobiliária e da produção industrial pelo Estado, 

importa dizer que causa um impacto muito grande no espaço urbano, haja vista que muitos 

loteamentos populares e favelas são criadas em decorrência das indústrias do Estado, cuja 

ação, quando feita de maneira mal formulada pelos agentes estatais, interfere na divisão 

econômica do espaço e na divisão social do espaço da cidade, podendo ocasionar diversos 

problemas urbanísticos (CORRÊA, 2019). 

 

2.1.2 Acumulação, mercado e preço da terra  

 

Como visto no tópico anterior, a produção do espaço urbano é marcada então por 

um ciclo de atuação imobiliária, fortemente influenciadas pelos grupos dominantes, conforme 

demonstram os teóricos. 

Esta situação não é diferente de Montes Claros, que vivenciou nas últimas 

décadas um período de intensas transformações em seu espaço urbano, como aponta o 

Capítulo 1 desta pesquisa, com dinâmicas imobiliárias que despertam a curiosidade de tantos. 

Há uma ordem de organização dos espaços que se dá pela concentração fundiária, renda e 

capital imobiliário. Esta leitura é heterogênea e, além de poder, elite e produção do espaço 
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urbano, envolve outras categorias a serem compreendidas, como por exemplo, o mercado de 

terras, que é alimentado pela renda fundiária. 

A renda da terra, segundo Jaramillo (2010), pode ser entendida como parte do 

excedente econômico global pago periodicamente aos proprietários de terrenos em função da 

utilização temporária por terceiros. É um fluxo de riqueza excedente, ou mais-valia gerada, no 

processo de produção capitalista, retirado da sociedade e enviado aos proprietários fundiários. 

Seu fundamento de existência é justamente a propriedade privada.  

Ao tratar de economia política da dinâmica imobiliária, dispondo da renda 

fundiária como sendo uma espécie de sobrelucro espacial, Costa e Mendonça (2011, p. 19) 

afirmam que “quanto mais férteis, mais bem localizados, mais bem dotados de infraestrutura, 

enfim, mais diferenciados e exclusivos forem os terrenos e imóveis, maior é a renda fundiária 

que pode ser auferida pelos proprietários”. 

Durante o capitalismo industrial, a renda da terra foi atacada por economistas 

políticos clássicos, como Smith (2009), que a compreendiam como resquício do feudalismo e 

que atrapalhava o desenvolvimento da sociedade burguesa. Tal renda era o elemento central 

da nobreza rural. E, nos tempos atuais, isto não diminuiu, mas ganhou novos contornos, pois a 

renda da terra não mais é vista como entrave, porém como meio pelo qual ocorre a reprodução 

social capitalista, que vincula o monopólio da terra ao monopólio do capital.  

Lefebvre (2001) aduz que a terra, no capitalismo, apenas nos seus primórdios teve 

uma importância pequena. Com o decurso do tempo, esta situação mudou de tal modo que o 

capitalismo já se apossou das propriedades imobiliárias, tornando-se este fenômeno hoje 

central no capitalismo.  

Costa e Mendonça (2011, p. 19) comentam que, somente em meados do século 

XX, é que o mercado de terras emerge como um setor organizado, haja vista o surgimento do 

processo de incorporação imobiliária, agregando diferentes atores e agentes na realização de 

empreendimentos imobiliários: unem-se proprietários de terras, construtores, corretores, 

financiadores, consultores e outros em prol da renda da terra. 

Com isso, surge a junção do capital imobiliário com o capital financeiro, o que é 

fomentado pelo surgimento de institutos que visam concentração de capital e seu giro na 

economia de um país, como a hipoteca e outras formas de financiamento (atualmente muito 

em uso a alienação fiduciária sobre bens imóveis, já com reconhecimento de direito real, na 

forma da legislação nacional). Assim, a renda fundiária torna-se a fonte primordial para o 

capital imobiliário, que vai determinar caminhos sobre a valorização imobiliária, aspectos de 

legislações de uso e ocupação do solo, formas de moradia, políticas urbanas, etc.  
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No espaço urbano, a terra não tem valor em si, mas adquire preço, na medida em 

que se recebe dinheiro por ela. Dinheiro que se deve sobretudo pela localização da terra. 

Pode-se inferir, portanto, que a disputa capitalista pelo espaço urbano no mercado da terra é 

determinada pelo preço, isto é, a demanda pela terra. Ocorre uma disputa pelo controle da 

terra pelos agentes ou atores de produção do espaço urbano já elencados nesta dissertação. Por 

consequência, disputam as condições que permitem melhor acesso a uma renda da terra diante 

de sua localização (CAMPOS, 2011).  

Topalov (1979) apud Costa e Mendonça (2011) ponderam que a cidade é uma 

força produtiva, que concentra condições de produção e circulação do capital, tal como 

condições de reprodução da força de trabalho. Na prática, a cidade é formada pelo movimento 

da busca do lucro pelas empresas e pela elite. Por tal razão, há elementos necessários às 

cidades para seu uso, que não são de interesse das classes dominantes, como investimentos 

em infraestrutura urbana e também em equipamentos coletivos.  

Assim, disserta Jamillo (2010) que o mercado de terras é um lugar de disputas, no 

qual há enfrentamento de sujeitos de natureza diversas e no qual vencem os mais fortes. O 

livre jogo dos preços fundiários autoriza a segregação socioespacial e impõe usos da cidade 

que tendem a ser maléficos.  

Para Campos (2011, p. 66), ao comentar a produção das cidades, “na grande 

maioria das cidades brasileiras é visível a oposição entre áreas ricas e áreas pobres, oposição 

que reflete a complexidade da produção do espaço urbano e das relações que nele se 

estabelecem”.  

Deste modo, decorrem dois fenômenos de diferenciação socioespacial a partir da 

acumulação capitalista, segundo Campos (2011): zonas bem equipadas em infraestrutura 

urbana que concentram as zonas residenciais onde moram as elites, ou classes dominantes, e 

as zonas menos equipadas, que concentram população de baixa renda, cuja tendência é a 

moradia em locais cada vez mais distantes em relação às primeiras e que apresentam 

suboferta estrutural em relação aos serviços urbanos. Aqui são as chamadas periferias. 

Isto implica dizer que o crescimento das periferias tem como fundamento a renda 

da terra urbana, posto que as terras bem localizadas ficam situadas em áreas bem estruturadas 

e  possuem renda diferente daquelas situadas em locais distantes e com precariedade em 

serviços coletivos e de infraestrutura. E é neste contexto que atua um outro agente de 

produção de espaços urbanos, quais sejam, as pessoas atuantes no ramo de construção civil 

habitacional, já que obtêm lucro exatamente através da localização de seus empreendimentos 

imobiliários. 
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2.2 Caracterização do solo urbano de Montes Claros 

 

Para ilustrar e melhor compreender os pontos teóricos abordados nos itens 

anteriores, passa-se a elucidação de estudo de caso feito nesta pesquisa com o intuito de 

melhor entender a propriedade imobiliária de áreas loteadas em Montes Claros no período 

entre 1940 e 1975, a partir da análise do fenômeno da concentração fundiária e das elites 

econômicas que tinham domínio sobre o solo urbano. Antes, cumpre tecer algumas 

considerações de cunho metodológico acerca dos caminhos percorridos para levantamento de 

dados e, em seguida, apresentação dos resultados e discussões alcançados. 

 

2.2.1 Aspectos metodológicos: definição do universo da pesquisa e dados empíricos 

 

O universo desta pesquisa abrange apenas loteamentos registrados no cartório do 

1º Registro de Imóveis de Montes Claros. Escolha esta que se justifica pelos seguintes 

motivos: 

a) O Ofício do 1º Registro de Imóveis do Município de Montes Claros, que foi 

instalado em 8 de junho de 1871, por transferência de parte do acervo do 

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitaí, é o cartório mais 

antigo responsável por registrar as transações imobiliárias de parte da 

Comarca de Montes Claros, com competência indicada no Provimento n.º 

28/1971, do Conselho Superior de Magistratura do Estado de Minas Gerais, 

publicado no Diário “Minas Gerais”, de 3 de julho de 1971. Portanto, é a 

serventia registral que, até 1971, efetuava registro das transações imobiliárias 

de toda a Comarca de Montes Claros, até posterior instalação do 2º Registro 

de Imóveis, que dividiu os imóveis da comarca em dois cartórios; 

b) A análise visa avaliar os loteamentos registrados entre 1940, década em que se 

iniciou a expansão urbana do município de Montes Claros, conforme 

amplamente apontado no Capítulo anterior desta dissertação, e o ano de 1975, 

momento a partir do qual começam a surgir loteamentos em nome de pessoa 

jurídica, sendo enfoque deste trabalho mapeamento de elites, portanto, o que 

mais interessa são as pessoas físicas; 
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c) Os documentos analisados, consistentes em imagens de registros de origem de 

loteamentos, foram cedidos ao autor desta pesquisa após concessão de 

autorização extrajudicial pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Montes 

Claros, mediante requerimento justificado protocolizado perante a 

Corregedoria local em dezembro de 2018; 

d) Foi esta a definição de universo de pesquisa para sua aprovação no Comitê de 

Ética da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, CAAE 

14945319.3.0000.5146, conforme parecer n.º 3.415.294, em 26 de junho de 

2019, cadastrado na Plataforma Brasil. 

A partir desse universo, para a definição da amostra, utilizou-se a técnica de 

amostragem por estratificação, pela qual se objetiva selecionar, a partir do universo escolhido, 

uma amostra (estrato) apta a fornecer as informações relevantes para a pesquisa. Levou-se em 

conta também quando da definição do universo a ressalva feita pelo cartório do 1º Registro de 

Imóveis de Montes Claros quando do fornecimento dos dados acerca da não exaustão dos 

documentos fornecidos, haja vista que há transcrições manuscritas que são muito antigas e, 

portanto, possuem partes ilegíveis, outras sem indicação de registro do loteamento, mas 

apenas com indicação de transferências e casos em que há transferências de lotes nas 

transcrições e matrículas, porém, sem indicação do registro do loteamento. 

Deste modo, a partir das ponderações diante dos critérios mencionados, procedeu-

se à formação de uma amostra composta por 105 (cento e cinco) transcrições e matrículas 

imobiliárias posteriores ao ano de 1940, dos loteamentos oriundos principalmente de 

desmembramentos das antigas Fazenda Montes Claros, Vargem Grande, Gameleira, 

Porteirinha, Melo e Mangues.  

Para a elaboração das tabelas destes dados, a análise destes registros levou em 

consideração os seguintes quesitos:  

1) nome do loteador/proprietário que seja pessoa física, bem como do cônjuge;  

2) nome da empresa loteadora, no caso de pessoa jurídica; 

2) profissão do loteador/proprietário;  

3) tamanho do imóvel, no caso superior a 30 mil m² (trinta mil metros quadrados);  

4) descrição do imóvel quanto aos limites e confrontações, de modo a verificar a 

sua localização;  

5) data de aquisição do imóvel;  

6) o registro anterior do imóvel, que é fundamental para a verificação do histórico 

dominial.  
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2.2.2 Mapeamento da propriedade imobiliária a partir de loteamentos registrados  

 

A partir dos dados empíricos coletados e dos critérios de classificação formulados, 

foi possível a construção da matriz (Tabela 1), com utilização do Excel, que apresenta os 

principais loteamentos empreendidos em Montes Claros no período de 1940 e 1975: 

 

Tabela 1 - Principais loteamentos empreendidos em Montes Claros entre 1940 e 1975 

Área Loteamento atual Data de aquisição Proprietário(a) 
  

 

322.560 m² Santo Inácio 27/10/1972 Suzana Tereza Prates 

Gonçalves de Quadros 

  
 

201.315 m² Santo Inácio 13/03/1968 Suzana Tereza Prates 

Gonçalves de Quadros 

  
 

271.200 m² Vila Tabajara 10/03/1965 Arlen de Paulo Santiago e 

Arnaldo Gonçalves de 

Oliveira 

  
 

2.129.600 m² Alterosas 07/02/1967 Arlen de Paulo Santiago, 

Rita Mota da Paixão, 

Arnaldo Gonçalves de 

Oliveira e Terezinha de 

Jesus Fonseca Oliveira 

  
 

73.000 m² Maracanã - 

Prolongamento 

29/05/1971 Valter Alencar Nobre 
  

 

954.514 m² Maracanã 04/03/1966 Antônio Gomes da Mota, 

Arlen de Paulo Santiago e 

Arnaldo Gonçalves de 

Oliveira 

  
 

15.000 m² São Judas 05/09/1972 Moacir Lucílio de Brito 
  

 

123.700 m² Chiquinho Guimarães 03/09/1957 Norival Guilherme Vieira 
  

 

1.022.400 m² Vargem Grande  19/04/1954 Alpheu de Gonçalves de 

Quadros 

  
 

1.804.500 m² Bairro Vargem Grande 07/02/1967 Alpheu de Gonçalves de 

Quadros 

  
 

108.585 m² Santa Rafaela 15/10/1977 Alpheu de Gonçalves de 

Quadros 

  
 

97.500 m² Dona Gregória 26/01/1955 Cícero Dumont 
  

 

212.200 m² Santa Rafaela 16/04/1957 Carlos Antônio Veloso 

Costa e outros 

  
 

266.200 m² Vila Nossa Senhora das 

Graças 

15/06/1961 Trajano Assis Pereira 
  

 

1.804.500 m² Bairro Vargem Grande 07/02/1967 Alpheu de Gonçalves de 

Quadros 

  
 

63.600 m² Maracanã  31/12/1974 Arnaldo Gonçalves de 

Oliveira 

  
 

145.500 m² São Judas Tadeu 14/10/1958 Geraldo Cursino 

Evangelista 

  
 

924.000 m² São Judas Tadeu 30/07/1962 José Alves Vieira e outros 
  

 

140.000 m² São Judas Tadeu 11/03/1954 Bento Álvares da Silva 

Campos 

  
 

40.017 m² São Judas Tadeu 15/01/1962 Manoel Rodrigues Rocha 
  

 

46.430 m² Vila Campos 15/10/1980 Bento Álvares da Silva 

Campos 

  
 

101.546 m² Vila Graice 04/09/1980 Milton Leão Coelho Filho 
  

 

254.680 m² São Judas Tadeu 16/10/1957 Deraldo Rodrigues Soares 
  

 

400.000 m² São Judas Tadeu 14/10/1966 Maria de Lourdes Antunes 
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Pimenta 

39.200 m² Santa Rafaela 12/03/1957 Norival Guilherme Vieira 
  

 

89.100 m² Maracanã - segunda parte 

(Santa Rafaela) 

04/10/1962 Mauro Machado Gontijo 
  

 

32.900 m² Maracanã 01/01/1970 Armando Prates Athayde 
  

 

72.600 m² Ciro dos Anjos 07/11/1957 Cyro Versiani dos Anjos 
  

 

874.500 m² Canelas Entre  17/08/1948 e 

25/06/1955 

Augusto Octávio Barbosa e 

Jenny Carvalho Barbosa 

  
 

109.600 m² Canelas 22/03/1948 João Simões Canela 
  

 

300.000 m² Maracanã II 02/11/1944 Gabriela Prates Costa 

Machado 

  
 

3.968.800 m² Residencial Sul 19/09/1969 Gabriela Prates Costa 

Machado 

  
 

32.340 m² Mangues 12/07/1973 Cláudio Prates Athayde, 

Roberto Marcolino de 

Freitas Gomes e 

Administradora Terra 

  
 

375.600 m² Maria Cândida 31/08/1965 José Carlos Vale de Lima 
  

 

40.000 m² São Judas Tadeu 22/11/1974 Geraldo Sandoval Nobre 
  

 

4.852.700 Jardim São Geraldo Entre 29/12/1961 e 

24/01/1956 

Augusto Octávio Barbosa  
  

 

83.000 m² Prolongamento São Judas 

Tadeu 

07/04/1954 Deraldo Rodrigues Soares 
  

 

32728 m² Vila São Judas Tadeu 16/11/1956 João F. Pimenta 
  

 

3.032.400 m² Augusto Mota e Major 

Prates 

14/08/1953 Luiz Milton Prates 
  

 

303.600 m² Melo 21/10/1968 Luiz Nunes Ferro 
  

 

986.682 m² Cândida Câmara 30/12/1952 João de Andrade Câmara    

587.200 m² Cidade Universitária 

Morada do Sol 

07/11/1973 Caio Gomes Figueiredo, 

José Cláudio Carvalho 

Marcondes, Capitão Valdir 

Alfredo Panneitz, Nei de 

Carvalho Marcondes 

  
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A primeira observação que se extrai da tabela refere-se à área total analisada, que 

perfaz 27.335.497 m² (vinte e sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e 

noventa e sete metros quadrados) ou 27,33 km² (vinte e sete vírgula trinta e três quilômetros 

quadrados), inicialmente caracterizados como área rural (tratava-se de fazenda) perante os 

documentos analisados, porém hoje são todos integrantes do perímetro urbano de Montes 

Claros. 

O tamanho deste recorte espacial indica que a obtenção, tratamento e análise de 

suas informações têm potencial de generalização aplicáveis a outras áreas de Montes Claros, 

que não puderam ser objeto de verificação acurada neste trabalho, especialmente em virtude 

das adequações feitas em seu percurso metodológico devido à pandemia da Covid-19. 

Referidas áreas foram todas convertidas para metros quadrados (algumas estavam 

descritas em hectares ou alqueires), a fim de padronizar o sistema de medida e facilitar a 
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apresentação neste trabalho, bem como viabilizar os cálculos necessários à efetivação do 

levantamento. 

Da tabela, extraem-se informações sobre famílias tradicionais, que podem ser 

tidas como latifundiários no período de expansão urbana de Montes Claros, conforme o 

debate feito sobre as elites e a perpetuação no poder pelas famílias neste Capítulo. Alguns 

nomes presentes, já inclusive mencionados no Capítulo anterior desta pesquisa, estão 

presentes também na reconstrução histórica da expansão urbana de Montes Claros.  

A respeito da concentração fundiária, ao se analisar a Tabela 1, é viável citar 

Maurício (2007) que pontua que tantos investimentos no solo, com a aquisição de tão grandes 

áreas de terras, devem-se, especialmente, ao fato de que o solo de terra urbana é mercadoria 

muito mais lucrativa do que o “boi”, o que faz com que os ruralistas mudem os investimentos 

das fazendas para imóveis situados em perímetro urbano. 

Nota-se que, no período analisado, uma área expressiva de terras, havia 

concentração em cerca de 40 (quarente) pessoas (considerando que em alguns documentos 

consta “e outros”, o que não permite a exatidão desta quantidade), sendo algumas do mesmo 

grupo familiar, ou até mesmo cônjuges, já que antigamente apenas se constava na escritura e 

no registro o nome de um deles. 

Assim, chega-se as constatações a seguir, a partir dos dados analisados. 

Primeiramente, nota-se que cerca de 212.200 m², no atual Loteamento Santa Rafaela, estava 

registrado em nome de membros da família “Veloso Costa”.  

Da Família Alpheu de Gonçalves Quadros, que era médico e foi prefeito do 

município de Montes Claros no ano de 1950 (PAULA, 1979), e cujo grupo familiar é 

composto também pela sua filha Suzana Tereza Prates Gonçalves de Quadros, a propriedade 

imobiliária, pelos dados analisados, totaliza cerca de 5.263.860 m² de terras, com ainda outras 

áreas que não foram objetos desta análise e que se dividem em pelo menos 03 (três) 

loteamentos atualmente existentes em Montes Claros e afastados da região central, quais 

sejam: loteamentos Mangues, Santa Rafaela e Santo Inácio. 

No caso da família “Costa Machado”, pela tabela 1, os membros são proprietários 

de 4.268.800 m² (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos metros 

quadrados), em parte de área que deu origem, posteriormente, a implantação do Loteamento 

Maracanã Prolongamento, pela Loteadora Andrade Valladares Engenharia e Construção Ltda, 

bem como, posteriormente, em outra parte de área, após sucessivas operações imobiliárias, 

vendido para a sociedade empresária denominada “Flisa SPE Ltda”, que há poucos anos 

empreendeu em Montes Claros o loteamento “Residencial Sul”, incrementando à expansão do 
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perímetro urbano para o lado sul do anel rodoviário. Destaca-se que a mesma área também 

abriga, atualmente, o loteamento “Mirante do Sol” e expectativa de loteamentos futuros em 

fase de aprovação.  

Ainda no que se refere aos imóveis pertencentes à família “Costa Machado”, 

originariamente, foram adquiridos em grande quantidade por Gabriela Prates Costa Machado, 

através de processos de herança de José Corrêa Machado, ainda na primeira metade do século 

XX. 

Outra extensa área e que se pode ser observada na tabela 1 é aquela que esteve, 

por vezes, em condomínio civil formado entre as famílias “Santiago”, “Oliveira” e “Mota”, 

sobretudo nos loteamentos Alterosas, Maracanã e Vila Tabajara. De maneira específica, o 

registro do Loteamento Maracanã, que data de 04 de março de 1966, aponta que se tratou de 

uma área de 954.514 m² (novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quatorze metros 

quadrados) e foi feito, inicialmente, pelos coproprietários Antônio Gomes da Mota, Arlen de 

Paulo Santiago e Arnaldo Gonçalves de Oliveira. 

No caso loteamento “São Judas”, sua composição se dá a partir de múltiplos 

desmembramentos entre diferentes famílias, que compreendem, basicamente, a de Geraldo 

Cursino Evangelista, José Alves Vieira e outros, Bento Álvares da Silva Campos, Manoel 

Rodrigues Rocha, Deraldo Rodrigues Soares, Geraldo Sandoval Nobre, Maria de Lourdes 

Antunes Pimenta e João F. Pimenta, tendo atuação imobiliária expressiva posteriormente, 

quando entram em cena na cidade de Montes Claros a atuação de agentes espaciais formados 

pelas pessoas jurídicas, isto já a partir da década de 1970, para lotear as áreas ali situadas, 

quais sejam, Imobiliárias “Campos” e “Nobre”, com ênfase comercial nas operações de 

compra e venda de lotes na área. Nesta formação, estão contemplados o Loteamento São 

Judas I, São Judas II e São Judas Prolongamento.  

Por seu turno, a gleba de 874.500 m² (oitocentos e setenta e quatro mil e 

quinhentos metros quadrados), que deu origem ao loteamento Canela, foi adquirida por 

Augusto Octávio Barbosa, por intermédio de uma doação, a qual se desmembra em dois, 

consistentes em loteamento Canela I e II, em conjunto com uma gleba de terras de 

propriedade de João Simões Canela. Do mesmo modo, as glebas que compõe o Jardim São 

Geraldo. Áreas estas que posteriormente foram integralizadas em nome de uma pessoa 

jurídica loteadora denominada “Luba Construtora e Incorporadora Ltda”, que comercializou 

os lotes naquele loteamento, bem como alguns no São Geraldo II.  

Por último, observa-se com bastante propriedade, o senhor Luiz Milton Prates, 

que foi um importante parlamentar do Estado de Minas Gerais, com propriedade imobiliária 
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apurada de, aproximadamente, 3.032.400 m² (três milhões, trinta e dois mil, quatrocentos 

metros quadrados). Juntamente com sua esposa Genoveva da Conceição Mota, foi 

responsável pela implantação dos loteamentos Major Prates, cuja área verde à época do 

loteamento foi reservada pela Prefeitura Municipal para a construção do principal parque 

municipal de Montes Claros e que hoje leva seu nome, bem como do loteamento Augusta 

Mota, ainda na década de 1970. Atualmente contempla também o loteamento Augusta Mota 

Prolongamento, além de outros empreendimentos novos que têm sido feitos na área, 

convencionalmente chamada de “zona sul” por empresários do ramo imobiliário e da 

construção civil em Montes Claros9. 

 

 

2.3 Concentração de terras em Montes Claros: o caso da “Fazenda Vargem Grande” 

 

Para ilustrar melhor o mapeamento da concentração fundiária elencada no tópico 

anterior, decidiu-se eleger uma das fazendas que forma Montes Claros para uma análise 

específica do fenômeno espacial envolvido. Assim, escolheu-se a “Fazenda Vargem Grande” 

(Figura 12) por se tratar de, inicialmente, uma gleba situada no espaço urbano de Montes 

Claros, caracterizada, no viés histórico, pela intensa concentração de terras em mãos de 

poucas pessoas.   

Nesse sentido, as figuras a seguir apresentadas puderam ser elaboradas a partir 

dos documentos obtidos no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Montes Claros, consistentes 

em imagens de registros de origem de loteamentos oriundos da “Fazenda Vargem Grande” em 

Montes Claros, conforme critérios e procedimentos metodológicos explicados no item 2.2.1 

deste Capítulo.  

Em uma análise geral das matrículas e transcrições imobiliárias, pode-se perceber 

que a aquisição de terras nesta fazenda, na maioria das vezes, se dava por processos de 

sucessões hereditárias (pai para filho, neto, etc.) e o seu desmembramento territorial, ocorrido 

com o crescimento urbano de Montes Claros, a partir da década de 1970, já detalhado 

sobretudo no Capítulo anterior deste trabalho, originou a formação de vários loteamentos que 

pouco receberam investimentos do município nas últimas décadas e/ou não tiveram suas obras 

de infraestrutura executadas.  

 
9 Disponível em: https://jornalmontesclaros.com.br/2019/09/20/montes-claros-montes-claros-ganha-nova-

paisagem-na-zona-sul/. Acesso em 30 de outubro de 2020.  
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A figura 12 a seguir mostra a configuração de parte da “Fazenda Vargem Grande” 

em seu recorte atual, com uma área urbana total de 11,43 km² (1.143 hectares), o que 

corresponde a cerca de 8% (oito por cento) do atual perímetro urbano de Montes Claros: 

 

Figura 12 – Localização da antiga Fazenda Vargem Grande, em Montes Claros 

 

     Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Por seu turno, a figura a seguir permite verificar todos os 24 (vinte e quatros) 

loteamentos de Montes Claros que foram originados do desmembramento territorial de parte 

da “Fazenda Vargem Grande” a partir de 1950, ano em que o único existente era o Maracanã, 

conforme abordado por Paula (1979).  
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Figura 13 – Loteamentos derivados da Fazenda Vargem Grande, em Montes Claros 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A fim de visualizar as categorias “elite” e “relações de poder”, discutidas no 

primeiro subtópico deste Capítulo, foi feito um levantamento das pessoas/famílias que foram 

proprietárias de terras no perímetro da “Fazenda Vargem Grande” a partir da década de 1950. 

A tabela 2 permite analisar então como era a divisão da propriedade imobiliária de áreas 

estudadas componentes da “Fazenda Vargem Grande”, em Montes Claros:  

Nota-se que, a partir do ano de 1950, uma área total de 9.214.447 m² (9,21 km² ou 

921 ha) de terras, integrante da “Fazenda Vargem Grande”, pertencia a 26 (vinte e seis) 

pessoas, sendo que, algumas delas, são do mesmo grupo familiar, como é o caso de 212.200 

m², no atual Loteamento Santa Rafaela, que estava registrado em nome dos membros da 

família “Veloso Costa”. Tem-se, ainda, o exemplo da família de Alpheu de Gonçalves 

Quadros, mencionado no tópico anterior, cujo grupo familiar constante da tabela 2, composto 

pela sua filha Suzana Tereza Prates Gonçalves de Quadros, totaliza cerca de 2.436.960 m² de 

terras na região da “Fazenda Vargem Grande”.   
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Tabela 2 – Divisão da antiga Fazenda Vargem Grande entre os anos de 1950 e 1980 

ÁREA DO 

IMÓVEL 

ATUAL LOTEAMENTO/ 

BAIRRO 

 

PROPRIETÁRIO 

 

DATA DE REGISTRO 

140.000 m² São Judas Tadeu Bento Álvares da Silva Campos 11/03/1954 

97.500 m² Dona Gregória Cícero Dumont 26/01/1955 

39.200 m² Santa Rafaela Norival Guilherme Vieira 12/03/1957 

212.200 m² Santa Rafaela Carlos Antônio Veloso Costa, 

Mário Veloso Costa, Eduardo 

Veloso Costa, Maria Luiza Veloso 

Costa, Ernesto Veloso Costa, Luiz 

Milton Veloso Costa e Roberto 

Luís Veloso Costa 

16/04/1957 

123.700 m² Chiquinho Guimarães Norival Guilherme Vieira 28/02/1955 

254.680 m² São Judas Tadeu Deraldo Rodrigues Soares 16/10/1957 

145.500 m² São Judas Tadeu Geraldo Cursino Evangelista 14/10/1958 

266.200 m² Nossa Senhora das Graças Trajano Assis Pereira 15/06/1961 

40.017 m² São Judas Tadeu Manoel Rodrigues Rocha 15/01/1962 

924.000 m² Maracanã José Alves Vieira e Air Lélis Vieira 30/07/1962 

954.514 m²  

 

Maracanã 

Antônio Gomes da Mota, Arlen de 

Paulo Santiago e Arnaldo 

Gonçalves de Oliveira 

04/03/1966 

400.000 m² São Judas Tadeu Maria de Lourdes Antunes Pimenta 14/10/1966 

1.804.500 m² Vargem Grande Alpheu de Gonçalves de Quadros 07/02/1967 

2.129.600 m²  

Alterosas 

Arlen de Paulo Santiago e Arnaldo 

Gonçalves de Oliveira 

07/02/1967 

201.315 m² Santo Inácio Suzana Tereza Prates Gonçalves de 

Quadros 

13/03/1968 

32.900 m² Maracanã Armando Prates Athayde 27/01/1975 

322.560 m² Santo Inácio Suzana Tereza Prates Gonçalves de 

Quadros 

27/10/1972 

108.585 m² Santa Rafaela Alpheu de Gonçalves de Quadros 15/10/1977 

101.546 m² Vila Graice Milton Leão Coelho Filho 04/09/1980 

46.430 m² Vila Campos Bento Álvares da Silva Campos 15/10/1980 

874.500 m² Canelas Octávio Augusto Barbosa 28/12/1981 

190.300 m² Ciro dos Anjos Cyro Versiani dos Anjos 30/10/1957 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Além disso, as matrículas analisadas dos imóveis constantes da tabela 2 apenas 

fazem menção aos terrenos, sem qualquer referência a realização de obras de benfeitorias ou 

construções, o que permite inferir que essas pessoas, à época, possivelmente, não residiam 

nesses espaços, apenas tinham terras pela região. 

Numa breve caracterização socioeconômica da região, percebe-se que as 

atividades econômicas desta área, que abarcava a “Fazenda Vargem Grande”, hoje são 

alimentadas por investimentos privados de diferentes segmentos. No setor comercial, destaca-

se a existência de shopping center Montes Claros (o maior da cidade), hotéis, farmácias e 

supermercados. Na expansão da área residencial, há edificações de condomínios fechados 

administrados por grandes construtoras e incorporadoras.  

Em análise dos investimentos públicos feitos na região, a figura 14 permite 

visualizar a quantidade de postos de saúde (4) existentes na região, uma vez que inexiste 

hospital público neste recorte. Das 144 escolas em funcionamento em Montes Claros, no nível 

primário, fundamental e médio, 21 (vinte e uma) estão localizadas no trecho objeto deste 
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estudo, ou seja, cerca de 18%. Por sua vez, numa área de 11,43 km², há apenas 5 (cinco) 

praças públicas e um parque. Esse parque, denominado de Cândido Canela, foi o mais recente 

inaugurado pela Prefeitura de Montes Claros, em 2020. 

 

Figura 14 – Localização de praças, aparelhos de saúde e escolas, na antiga “Fazenda Vargem 

Grande” 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Por sua vez, das 19 (dezenove) regiões de planejamento de Montes Claros, 

instituídas pelo Decreto Municipal no 3.393, de 17 de maio de 2016, o recorte da Fazenda 

Vargem Grande estudado compreende duas: Maracanã e Santo Inácio, sendo que na região de 

planejamento do Santo Inácio há 01 (uma) área caracterizada como favela: Vila Telma; e 04 

(quatro) na região de planejamento do Maracanã: Ciro dos Anjos, Vila Campos, Chiquinho 

Guimarães e Vila Itatiaia (LEITE; BRITO, 2012). 

Desde o início da década de 1980, funciona na região, também, o Terminal 

Rodoviário do Município de Montes Claros, que foi transferido da região central para o 

Loteamento Canelas, tendo capacidade de embarque mensal de 200 mil passageiros, o que 

implica na ocorrência de intenso trânsito de pessoas e veículos na região durante todo o dia. 
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Por seu turno, a figura 15 a seguir permite visualizar a quantidade de vazios 

urbanos existentes no trecho da “Fazenda Vargem Grande”, em Montes Claros, totalizando 

cerca de 3,6 km². De acordo com Fernandes (2019), no ano 2000, 42,3% do perímetro urbano, 

o que corresponde a 42,8 km², estava permeado de vazios urbanos.  

Verifica-se que a presença de vazios urbaos (em cor verde) sobretudo nos 

loteamentos Alterosas, Santo Inácio, Santo Amaro, Santa Rafaela e José Correa Machado. 

São justamente de loteamentos que atualmente possuem imóveis com áreas maiores ainda 

sem construção e cujo valor do metro quadrado para compra atualmente é elevado, conforme 

as tabelas 5 e 6, que levantaram a renda da terra, adiante apresentadas.  

 

Figura 15 – Vazios urbanos na atual região da “Fazenda Vargem Grande”, em Montes Claros 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Importante ressalvar que o conceito de vazio urbano utilizado para a elaboração 

da figura consiste não apenas em terrenos que se encontram vazios, em desuso, mas também 

prédios que se encontram vazios, ociosos ou mesmo subutilizados. Geralmente, para tal 

espacialização, são considerados apenas os terrenos baldios ou áreas ociosas (SANTANA, 

2006). 

Ao discutir o papel da elite na ocorrência do caos das cidades, Santos (2005) traz 

à baila que, diante da urbanização corporativa, surgem fenômenos como especulação 
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fundiária e imobiliária, e a cidade fica recheada de vazios. Com a especulação, problemas de 

acesso à terra e à habitação acentuam-se e isto fica ainda mais claro com a ocorrência da 

urbanização corporativa, ou seja, empreendida sob comandos de grandes interesses. Logo, o 

crescimento da cidade fica orientado para investimentos de corporações. Conforme o autor, 

“[...] pequeno número de grupos com posição dominante no mercado exerce de fato papel de 

controle do território, via produção e consumo” (SANTOS, 2005, p. 112). 

Tais fatores culminam na periferização das populações de menor renda, como é o 

caso das pessoas que residem nos loteamentos que convivem com estes vazios urbanos, 

totalmente afastados da região central. “O capitalismo monopolista agrava a diferenciação 

quanto à dotação de recursos, uma vez que parcelas cada vez maiores da receita pública se 

dirigem à cidade econômica em detrimento da cidade social” (SANTOS, 2005, p. 96). 

Este caso de concentração de terras pode ser interpretado também a partir de 

explicações de Leite e Pereira (2005) sobre como a especulação imobiliária é alimentada por 

famílias tradicionais e por empresas do ramo imobiliário. Os autores argumentam que tais 

agentes encontraram, na década de 1970, no solo de terra urbana mercadoria mais lucrativa 

que o “boi gordo”, o que fez com que os ruralistas mudassem os seus investimentos das 

fazendas para imóveis que estivessem situados em perímetro urbano.  

Assim, o crescimento urbano de Montes Claros esteve condicionado aos 

interesses econômicos destas famílias e dos especuladores imobiliários, cujas estratégias 

contribuem para que ocorra a expansão horizontal da cidade. 

Ainda em análise da Fazenda Vargem Grande, um elemento a ser notado sobre a 

década de 1980, em Montes Claros, é que a partir desta época começa a se observar a atuação 

de construtoras e incorporadoras para a realização de loteamentos, com processos mais 

consistentes de incorporação imobiliária, conforme demonstra a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Divisão da antiga Fazenda Vargem Grande a partir de 1980 por empresas loteadoras 

ÁREA DO 

IMÓVEL 

LOTEAMENTO/ 

BAIRRO 

LOTEADORA/ 

PROPRIETÁRIA 

DATA DE 

REGISTRO 

165.270 M² Ciro dos Anjos Prefeitura de Montes Claros-

MG 

28/02/2000 

123.700 M Chiquinho Guimarães Prefeitura de Montes Claros-

MG 

23/06/2000 

140.215 M² Canelas Barbosa e Canela Ltda 31/01/1983 

95.500 M² Dona Gregória Jair Amintas Empreendimentos 

Imobiliários 

08/09/1982 

73.000 M² Maracanã Prolongamento Imobiliária Nobre Ltda 15/09/1978 

277.700 M² Vargem Grande Veloso Costa Ltda 26/06/1983 

244.248 M²  Vila Campos Imobiliária Silva Campos Ltda 10/04/1984 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Os loteamentos implantados a partir da década de 1980 por empresas loteadoras 

acompanham o fenômeno da especulação imobiliária, ao deixarem grandes áreas vazias entre 

a malha urbana já ocupada e os novos loteamentos, conforme se observa na figura de 

espacialização dos vazios urbanos (Figura 15).  

Os loteamentos Chiquinho Guimarães e o Ciro dos Anjos pertencem à Prefeitura 

de Montes Claros-MG após procedimento de desapropriação dos terrenos com decretação de 

utilidade pública. Antes, pertenciam a empresas privadas. No caso do loteamento “Conjunto 

Chiquinho Guimarães” pertencia à “Fundação das Escolas Profissionais Reunidas”; e do 

Loteamento “Ciro dos Anjos”, à “Santana do Rio Verde Empreendimentos Ltda”.  

A tabela 3 também permite verificar que a década de 1980 representou o auge do 

processo de fracionamento do parcelamento da região, com retenção dos terrenos já 

parcelados para valorização e posterior comercialização. Novamente entram em cena os 

vazios urbanos. Destaca-se que o que pode ter havido nesse período é a transformação de 

capitais familiares em sociedades empresariais formais. 

Conforme demonstrado na figura 14, as obras de infraestrutura na região da 

“Fazenda Vargem Grande” são insuficientes, notadamente por contar com poucas áreas 

públicas, sejam elas verdes ou institucionais. Percebe-se, desta figura, que os loteamentos 

lançados na década de 1980 pelas empresas listadas na Tabela 3 aparentemente não observam 

as exigências constantes na Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que estabelece 

os requisitos urbanísticos para loteamentos, dentre as quais estão a implantação de 

equipamentos comunitários, espaços livres de uso público, tamanho dos lotes, faixas não 

edificáveis, harmonização das vias com a topografia local, além de outras diretrizes. 

Além disso, mesmo em regiões com loteamentos regularizados desde o início da 

ocupação, como é o caso do Maracanã, há problemas na infraestrutura como a drenagem da 

água pluvial e no planejamento das vias, onde o aproveitamento da área valorizou o lucro com 

excesso de terrenos, subjugando as vias de circulação (GOMES, 2007). 

Outro fator que merece análise no caso concreto em análise é do valor atribuído 

ao solo urbano, sobretudo nessas áreas compostas majoritariamente por vazios urbanos e, 

certamente, alvos da especulação imobiliária. Como discutido anteriormente, há agentes que 

ocupam papéis decisivos na construção das cidades e, como tais, definem o espaço da cidade 

e o valor econômico do solo urbano. Deste modo, o solo urbano é potencialmente valorizado e 

revalorizado, dependendo das especulações dos agentes que definem com sua prática as 

territorialidades e o desenvolvimento imobiliário local (COSTA; FRANÇA, 2019). 
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Conforme Costa e Mendonça (2011), o mercado imobiliário dispõe de recursos 

que atuam como reguladores da utilização dada ao solo, especialmente a especulação 

imobiliária, que determina a valorização dos terrenos, ainda que estes não disponham de 

equipamentos urbanos que sejam adequados.  

Assim, fez-se uma pesquisa exploratória de dados junto aos sítios eletrônicos de 

02 (duas) imobiliárias de renome situados em Montes Claros. A primeira (fictamente 

denominada “Imobiliária n.º 1”), fundada no fim da década de 1970 e que já atuou inclusive 

como loteadora nesta cidade, conforme sua identificação na tabela 3. A segunda (aqui 

denominada “Imobiliária n.º 2”), tem início das atividades em meados da década de 1980, 

conforme informações extraídas do próprio site. Portanto, ambas são segmentadas e 

reconhecidas no mercado imobiliário local. Os nomes foram preservados, para se manter o 

caráter científico desta pesquisa e pelo fato de que isto também não influencia na análise 

crítica que se aqui se busca.   

Nesse sentido, a Tabela 4 apresenta os dados dos imóveis que foram encontrados 

com anúncios de “venda” (não foram considerados imóveis para “locação”) na “Imobiliária 

n.º 01” e que estejam localizados em loteamentos da antiga “Fazenda Vargem Grande”. Por 

fim, também cabe consignar que a pesquisa efetuada levou em consideração somente “lotes 

de terreno”. Assim, não se considerou imóveis com construção, posto que a existência de 

benfeitoria demandaria análise do tipo de construção individual dos lotes, para que pudesse se 

atribuir o real valor, o que não é possível e viável por ora neste trabalho dissertativo, podendo 

compor agenda para futuros estudos.  

Tabela 4 - Valor da renda da terra sem construção (Imobiliária n.º 1) 

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ÁREA (m²) VALOR DE MERCADO 

Alterosas 188 R$ 79.900,00 

Alterosas 180 R$ 71.366,00 

Alterosas 300 R$ 45.000,00 

Alterosas 180 R$ 81.859,68 

Alterosas 215 R$ 84.900,00 

Alterosas 196 R$ 95.000,00 

Alterosa – Loteamento Bosque das 

Palmeiras 

316 R$ 169.900,00 

Alterosas 4.403 R$ 660.000,00 

Alterosas 24.000  R$ 1.344.000,00  

Canela 288 R$ 210.000,00 

Canela 360 R$ 235.000,00 

Canela 800 R$ 640.000,00 

Canela 496 R$ 320.000,00 

Maracanã 600 R$ 320.000,00 

Santo Amaro 360 R$ 72.000,00 

São Judas 540 R$ 400.000,00 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Desta tabela, é possível extrair-se as seguintes considerações (os valores 

discriminados adiante foram arredondados nos centavos, para facilitar a análise): 

O valor do m² dos lotes anunciados nos dois maiores loteamentos é o seguinte: 

São Judas (R$ 740,74) e Maracanã (R$ 533,33). São loteamentos próximos e que englobam 

algumas divisões conforme etapas dos processos de parcelamento experimentados (I, II e 

Prolongamento). Mas, somente pelo anúncio não é possível saber de qual se trata exatamente, 

embora sejam aglutinados. 

Por sua vez, a média aritmética do valor do m² dos seis primeiros imóveis (lotes 

com áreas ente 180 e 300 m²) colocados à venda no loteamento Alterosas é de R$ 384,30. 

Destaca-se o imóvel do Loteamento Bosque das Palmeiras, porque, além de possuir dimensão 

total superior aos outros analisados, trata-se de lote situado em loteamento recém-implantado 

(2018), com parcelamento do solo que atende requisitos urbanísticos de alto padrão, 

anunciados no site como sendo localizados na “zona sul de Montes Claros” e a “2 minutos do 

Parque Municipal”. Nota-se que, neste empreendimento, portanto, o valor do m² é de R$ 

537,65. 

Outro imóvel do loteamento Alterosas colocado a venda é uma gleba de maior 

dimensão, com 4.403 m², possivelmente com potencial comercial ou objeto de especulação 

imobiliário e com objetivo de fracionamento futuro, logo com valor de m² menor (R$ 136,27), 

mas área expressamente superior. De igual modo, o imóvel seguinte, com área de 24.000 m², 

cujo valor do m² fica em R$ 56,00. Glebas estas que estão situadas nos vazios urbanos da 

Figura 15 deste trabalho dissertativo e possuem elevado potencial financeiro e possibilidade 

de transformação em diversos outros lotes, por meio de outros processos de loteamentos, 

condomínios urbanos simples10, conforme nova legislação municipal, e desmembramentos.  

Por último, os imóveis do loteamento Canelas, cuja média aritmética dos quatro 

lotes encontrados para venda importa em R$ 706,77. Trata-se assim de imóveis com o maior 

preço de mercado constatado, o que se deve especialmente pela localização do loteamento, 

sendo o mais próximo do Shopping Center, do terminal rodoviário e, também, conta com um 

recente parque municipal instalado nas imediações, além de outros fatores que agregam valor 

à renda da terra.  

 
10 Modalidade regulamentada em Montes Claros pela Lei Municipal n.º 5.272, de 13 de julho de 2020. 
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Com o intuito de se alcançar a potencialização dos resultados, apresenta-se a 

Tabela 5, que traz os dados dos imóveis identificados para venda na “Imobiliária n.º 2” (nome 

fictício).  

 

Tabela 5 - Valor da renda da terra sem construção (Imobiliária n.º 2) 

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ÁREA (m²) VALOR DE MERCADO 

Alterosas 4.403 R$ 660.000,00 

Alterosas 180 R$ 71.366,00 

Canelas 360 R$ 235.000,00 

Canelas 288 R$ 210.000,00 

Mangues 6.500 R$ 1.200.000,00 

Maracanã 600 R$ 320.000,00 

Residencial Sul 200 R$ 71.000,00 

Santo Amaro 360 R$ 72.000,00 

Santo Inácio 180 R$ 72.000 

São Judas Tadeu 504 R$ 400.000,00 

Vargem Grande 496 R$ 320.000,00 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Desta tabela, passa-se a tecer também as observações deste pesquisador, a partir 

dos fatos analisados. Primeiramente, nota-se o anúncio do mesmo imóvel no loteamento 

Alterosas, com área de 4.403 m², que já foi analisado. 

À semelhança da tabela anterior, o valor do m² dois lotes anunciados nos dois 

maiores loteamentos é o mesmo, posto que possivelmente se trata do mesmo imóvel. Fato que 

se repete com os imóveis dos loteamentos Canelas, São Judas e Santo Amaro. Há um lote 

com área maior no loteamento Mangues, cujo valor do m² é de R$ 184,61. Pela área, com alta 

possibilidade de ser objeto de especulação imobiliária, tal como os imóveis com áreas maiores 

também constatados na “Imobiliária n.º 1”. 

No “Residencial Sul”, loteamento implantado há na última década, o valor do m² 

do lote anunciado para venda é de R$ 355,00, sendo o valor total de R$ 71.000,00.  

Pelas repetições dos imóveis nas duas tabelas, que se referem a imobiliárias 

diversas, é possível inferir a existência de possível parceria entre as imobiliárias, eis que 

possivelmente se tratam dos mesmos imóveis anunciados em ambas (os critérios pesquisados 

coincidem: localização, imagens, área e preço), o que também pode ser um mecanismo para 

monopólio do mercado imobiliário local por meio das fusões comerciais.  

Destarte, estes dados, apresentados para o caso específico dos loteamentos que 

compõem a antiga “Fazenda Vargem Grande”, permitem perceber como a caraterização do 

solo urbano o torna mercadoria, com a cobrança de altos preços de mercado. Mesmo sendo 

loteamentos afastados e/ou com poucos equipamentos urbanos, o valor do m² chega a alcançar 
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R$ 740,74 no loteamento São Judas e, somente, mostram-se mais baixos quando a área é 

grande e o terreno não tem mais finalidade residencial, não sendo assim acessível, 

financeiramente, às classes trabalhadoras que ocupam estas áreas de Montes Claros.  

Há ainda outro fator que precisa ser ponderado, mas que comporá agenda futura 

de pesquisa deste trabalho, que é quanto à regularidade jurídica de muitos destes imóveis, se 

existe ou não, diante da situação discutida anteriormente em que muitos destes imóveis foram 

parcelados de maneira irregular ou até mesmo nunca foram objeto de qualquer meio de 

parcelamento adequado do solo e, portanto, a falta de regularidade jurídica também causa uma 

desvalorização econômica considerável no imóvel. 

Possível salientar ainda que, a despeito de o município de Montes Claros não ter 

fornecido dados dos valores venais dos imóveis das tabelas 1 e 2, conforme estudo realizado 

por Batista, Pereira e Bortolo (2019) em espaços residenciais fechados de Montes Claros, 

verificou-se que há defasagem dos valores venais ainda cadastrados na base do município, o 

que impacta diretamente na arrecadação tributária, uma vez que estes valores configuram a 

base de cálculo para incidência de impostos como Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, além de 

outras espécies tributárias. Deste modo, asseveram Batista, Pereira e Bortolo (2019) que a 

valor de mercado ser superior ao valor venal ratifica a condição de mercadoria do solo e da 

moradia urbana.  

Do mesmo modo, pesquisa realizada por Leite, Rodrigues e Borges (2018), em 

análise do loteamento Morada da Serra em Montes Claros, constatou-se que o valor venal do 

metro quadrado usado como base para tributação não estava compatível com o valor de 

mercado, estando o primeiro subestimado. Consequentemente, apontaram os autores para a 

necessidade de atualização dos dados referentes ao cadastro imobiliário do município, 

especialmente por meio de sensoriamento remoto, para que se obtivesse conhecimento real 

dos valores praticados na cidade e, com isso, pudesse se implementar melhorias na gestão 

financeira sem que haja perda de receitas.  

Cumpre informar que valor venal é aquele que decorre de avaliação da 

administração fazendária especialmente para fins de ser base de cálculo para tributação. 

Portanto, é obtido pelo ente tributário a partir dos elementos que dispuser. Ao passo que o 

valor real é aquele que reflete a oferta e demanda pela aquisição de imóveis em determinada 

região, por seus atrativos e investimentos pelo mercado imobiliário (NADOLNY, 2016).  

Logo, se o valor venal não estiver em conformidade com os preços de mercado 

(valor real) nos imóveis da antiga “Fazenda Vargem Grande”, os empreendedores têm tido 
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consideráveis vantagens econômicas e toda a população é afetada com a arrecadação de 

valores em quantidade menor para o município e que podiam ser revertidos para uma melhor 

prestação dos serviços públicos, inclusive com redirecionamento de verbas para investimentos 

em programas de regularização fundiária, conforme se abordará no Capítulo 3. 

Ademais, em uma visão geral dos loteamentos que compõe a reconstrução da 

“Fazenda Vargem Grande”, é possível perceber que, mesmo com a presença de diversos 

empreendimentos imobiliários, as áreas ainda enfrentam problemas relacionados à 

infraestrutura urbana, especulação imobiliária, dentre outros. Com isto, e num conhecimento 

in loco destes loteamentos, nota-se que há falta de planejamento adequado para as vias de 

trânsito, de redes de água e esgoto, equipamentos sociais adequados e áreas verdes, além da 

ocorrência dos problemas jurídicos, que constituirão a essência do capítulo seguinte. 
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3 PROBLEMAS JURÍDICOS DECORRENTES DA CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA 

EM MONTES CLAROS 

 

 

Nos capítulos anteriores, pode-se perceber que em Montes Claros até a década de 

1950 havia a presença de grandes glebas cruas e nuas de terra, tendo a partir deste período se 

acelerado o processo de fracionamento do solo, especialmente por meio dos processos de 

loteamentos, pelo qual estas áreas eram apresentadas, primeiramente, ao município, a fim de 

proceder à reserva de áreas públicas e aprovação do projeto de loteamento, e, posteriormente, 

registradas no cartório de Registro de Imóveis, momento no qual há a criação de lotes 

individualizados, com abertura de suas matrículas, e, em seguida, podem ser livremente 

comercializados, por diversos tipos de negócios jurídicos, conforme escolha dos loteadores e 

interessados, sobretudo pela compra e venda e permuta. 

Tal fato ocasionou a divisão de Montes Claros em diversos loteamentos menores, 

popularmente chamados de bairros, tal como a presença de loteamentos ilegais e clandestinos, 

que são aqueles em que não houve registro formal deste procedimento ou que sofreram 

alteração posterior, sem que houvesse reapresentação da documentação legal para análise e 

aprovação pelos setores competentes. 

Isto implica numa série de problemas jurídicos e também urbanísticos, ensejando 

necessidade, muitas vezes, de processos de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) através 

de seus instrumentos jurídicos, como a usucapião, para a resolução de questões complexas, 

que perpassam discussões densas como do direito à moradia e da função social da 

propriedade, cujas discussões serão feitas neste capítulo. 

Para tanto, foram mapeados processos judiciais eletrônicos de usucapião em 

trâmite e também aqueles já finalizados na comarca de Montes Claros, entre agosto de 2015 a 

dezembro de 2019, a fim de se ilustrar o impacto dos problemas registrais imobiliários que 

chegam ao Poder Judiciário na vida das pessoas que precisam regularizar a propriedade e, de 

maneira especial, na produção do espaço urbano de Montes Claros. Busca-se então 

compreender e perceber a cidade em suas múltiplas relações, quais sejam, espacial, 

econômica, jurídica e social.  

Por fim, cumpre mencionar que o capítulo tem uma maior discussão jurídica, o 

que tem como ponto de partida também a formação jurídica e experiência deste Autor, com o 

objetivo de conferir explicações e entendimentos, além de trazer o aparato legal de muitas 

perspectivas sociais teóricas que já foram abordadas nos capítulos anteriores.  
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3.1 A função do social da propriedade e a irregularidade imobiliária 

 

A análise sobre o direito de propriedade é antiga, sendo este, juridicamente, um 

dos primeiros institutos a ter respaldo civil. Alencar (2004) remonta este debate desde os 

princípios de Roma, quando distribuições de terras começaram a ser feitas por meio de leis 

agrárias, que constituíram a propriedade como um direito nobre e privilegiado. Para o autor, 

“a propriedade se manifesta logo sob a fórma de uma tyrannia [...] O mais rico era o mais 

livre e o mais poderoso: a propriedade valia a soberania.” (2004, p. 16). 

Situação esta que é delicada justamente por ser a terra, objeto da propriedade 

imobiliária, a provedora das necessidades humanas, isto é, um bem comum. Locke citado por 

Souza Filho (2010) asseverou que o cultivo da terra e o seu domínio são coisas semelhantes e, 

por tal razão, é ilegítimo e insensato ter o domínio de algo em quantidade maior do que aquela 

que se possa usar. Assim, para Locke, o único fundamento para a propriedade da terra seria o 

trabalho nela exercido.  

Bozzi (2015), também ao citar Locke, defende que a propriedade é um direito, 

uma vez que todo homem tem direito à sobrevivência e que deve ser tirada daquilo que foi 

dado por Deus à humanidade em comum, no caso, a terra. Deste modo, o homem pode 

apropriar-se deste bem comum, que deve ser respeitado por todos, inclusive pelo Estado, já 

que se origina de lei da natureza. Logo, como a terra é dada por Deus, em comum, ao homem 

incumbe incorporar seu trabalho à matéria bruta, que se encontra em estado natural, tornando-

a, neste momento, privada. Assim, para Bozzi (2015), fundamento da terra é o trabalho.  

Entretanto, o sistema capitalista transformou a terra em mercadoria, fazendo-a 

propriedade privada e individual, especialmente para quem não a usa. Antes, em sistemas 

pretéritos, a propriedade da terra necessitada de haver uso, ou seja, para que alguém fosse 

considerado proprietário, precisaria usar a terra. “E usá-la, no conceito da época, era lavrá-la, 

fazê-la produzir bens consumíveis que para o capitalismo se chamaria mercadoria.” (SOUZA 

FILHO, 2010, p. 182). 

Situação essa que prevaleceu também durante o regime de sesmaria, haja vista que 

o não uso da terra implicava em abandono e, consequentemente, retomada pelo sesmeiro da 

Coroa. O que também já era alvo de críticas à época pelos liberais, que defendiam que o uso 

da terra deveria ser uma faculdade imposta ao proprietário, não sendo viável essa intromissão 

do Estado no regime de propriedade territorial. Este discurso já indicava aspectos relativos à 

consolidação do direito de propriedade como absoluto, tornando-a uma mercadoria (SOUZA 

FILHO, 2010).  
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Isto se torna claro no Código Civil editado pela França a pedido de Napoleão em 

1804, em que a terra e a natureza viraram alvo de propriedade, agregando-se àquelas os seus 

frutos e acessórios, com o direito de usar, gozar e fruir.  

Por aquele dispositivo, a propriedade se tornou o direito de fazer e dispor das 

coisas de modo absoluto, deixando o uso de ser fundamento único da propriedade. O 

proprietário passou a ter o direito de usar da propriedade ou de dispor dela para uso alheio. 

Neste último, tecnicamente, se apresenta a legitimidade do contrato, isto é, do instrumento 

hábil a fazer essa transferência e que passa a ser o fundamento do direito de propriedade. 

Assim, naquele sistema, somente pelo uso da terra, sem título, poderia se adquirir o direito 

propriedade em duas situações: por concessões do poder público ou pela usucapião (SOUZA 

FILHO, 2010). 

Nesse sentido, preconiza Souza Filho: 

 

O uso da terra só gera propriedade em duas situações: 1) quando o Poder Público, o 

Estado, ou o Rei formalmente autorizam ou concedem o direito de uso, como no 

caso das sesmarias (neste sistema o uso tinha que ser mantido) ou como no 

cercamento inglês; 2) a usucapião, que nada mais é do que o uso continuado, como 

se dono fosse, de um bem, em geral é exigido pela lei que o usuário, de boa-fé, se 

considere proprietário. (SOUZA FILHO, 2010, p. 184) 

 

Habermas apud Dantas (2015) pontua que nenhum bem de existência finita que 

precise ser distribuído democraticamente a um determinado número de pessoas poderia ser 

concebido de maneira irrestrita ou absoluta a qualquer deles. Para o autor, isto é incompatível 

com a noção de sistema democrático de direito, já que se todos têm direitos, e na mesma 

medida, é desproporcional considerar que qualquer um deles pode ser absoluto. Logo, a 

função social reconhece que os interesses de um titular precisam se equilibrar aos outros 

cidadãos que não são proprietários.  

Pondera Gama (2007) que, a partir do século XX, escritos constitucionais 

sensíveis à mudança social que atingia o sistema econômica começaram a reconhecer que a 

propriedade também deveria atender às demandas da sociedade. Entretanto, aponta o autor 

que ainda são poucos os avanços de fato com relação ao tema, para democratizar a 

propriedade, tornando-a menos exclusiva e com mais produção. 

Assim, naquele século, juridicamente, passou-se a conceber a função social da 

propriedade intimamente ligada ao Estado de Bem-Estar Social, que trazia como pressuposto 

aspectos ligados à terra mais justos e equitativos. Nesse espectro, o Estado, após a 1ª Guerra 

Mundial, passa a intervir nas relações privadas. Isto se evidencia na Constituição Mexicana de 
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1917 e na Constituição de Weimar de 1919. A propriedade privada passa a ser objeto do 

Estado, que pode transmitir o domínio aos particulares. Com efeito, há condições para o 

exercício do domínio da propriedade e, quando não são observadas, o Estado intervém na 

propriedade (GAMA, 2007).  

No Brasil, a ideia da função social como princípio aparece, pela primeira vez, na 

Constituição Federal de 1934, inaugurando a possibilidade de a lei alterar o conteúdo da 

propriedade para destacar aspectos sociais. Por seu turno, a Constituição de 1937 manteve a 

disposição. Posteriormente, a Constituição de 1946 trouxe maior preocupação com a função 

social da propriedade, permitindo a sua justa distribuição, mas, sem maiores avanços de 

cunho prático. Disposições essas que perduraram até 1988, quando a atual Constituição 

Federal elevou tal princípio à categoria de direitos e garantias fundamentais da República 

(GAMA, 2007). 

Com efeito, este princípio sai da esfera de norma programática para norma 

autoaplicável, com condições para atendimento à função social da propriedade e também 

sanções em caso de seu descumprimento. Na atualidade, a propriedade assume função 

importante no debate de questões econômicas, especialmente para distribuição de renda e, 

posteriormente à CRFB/88, foi abordada em legislações seguintes, como o importante e já 

descrito Estatuto da Cidade (GAMA, 2007).  

De acordo com Dantas (2015), os deveres que compõem o princípio da função 

social constituem as restrições que o Estado impõe ao titular do direito de propriedade 

privada, reduzindo a esfera na qual ele poderia concretizar os poderes inerentes à sua 

condição, isto é, a função social funciona como um obstáculo ao exercício da livre autonomia 

privada do proprietário.  

É difícil a conceituação de propriedade, especialmente hoje se feita apenas à luz 

da legislação civil, eis que se trata de um conceito abstrato, conforme Dantas (2015), e que 

não se confunde com as suas faculdades inerentes, posto que estas podem ser exercidas ou 

não. Por este ângulo, a propriedade é a plenitude do direito sobre uma coisa, havendo 

faculdades que são exteriores e diversas do direito em si. Isso se mostra ainda mais 

interessante quando se pensa pela ótica do possuidor, já que este pode também de fato 

desenvolver exercícios, inclusive plenos, inerentes ao proprietário, mas é exatamente a 

inscrição (ou registro) no Registro de Imóveis que, em muitos casos, vai permitir se chegar a 

essa distinção.  

Outro fator importante levantado por Dantas (2015) é quanto à necessidade de 

associar o conteúdo ao direito de propriedade, para sua melhor compreensão. Juridicamente, 
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um bem só se torna relevante em razão do modo pelo qual, concretamente, as relações são 

estruturadas. Só tem relevância um bem de caráter patrimonial se houver desejo por ele no 

mercado de trocas econômicas em torno do qual a sociedade gira. 

Assim, a propriedade por “si só” não tem implicação. Quando se diz “direito 

subjetivo de propriedade”, deve-se contemplar o conjunto de normas que organizam a 

condição daquele titular de tal direito. Neste contexto, Ferraz Júnior traz à baila a seguinte 

ressalva: 

 

Assim, quando dizemos que um indivíduo tem legitimamente o direito sobre uma 

propriedade, significamos que há um fato condicionante de uma série de 

consequências, tudo regulado na forma de normas: assim, possuir como algo seu 

uma casa significa que a situação está regulada por normas que protegem o uso e o 

gozo do objeto, que obrigam ao pagamento de tributos, que autorizam o recurso aos 

tribunais em caso de turbação, que exigem registro em órgãos públicos etc. Quando 

esse indivíduo vende sua propriedade e transfere seu direito, todas aquelas normas 

passam a incidir sobre a situação de outro indivíduo. (FERRAZ JÚNIOR, 2019, p. 

116). 

 

Portanto, o direito de propriedade traz uma série de normas incidentes sobre a 

situação. Especificamente, pelo Código Civil vigente, os direitos reais, dentre os quais se 

incluem o da propriedade imobiliária, se se adquirem com o registro no cartório de Registro 

de Imóveis. Então, em termos práticos, como falado anteriormente, o proprietário é aquele 

que tem seu nome inscrito (ou matriculado) no cartório de Registro de Imóveis, razão pela 

qual este ato é tão importante juridicamente e ganha ênfase nesta pesquisa dissertativa. 

Nesse cenário, tem-se o problema da irregularidade fundiária urbana, questão que 

também tem sido investigada há décadas por pesquisadores de todo o mundo e, a despeito de 

não haver um levantamento de dados oficiais, estima-se que no Brasil pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) dos imóveis enfrentam algum problema relacionado à irregularidade 

registral e fundiária, o que se deve a um processo histórico, que pode relação com invasões, 

loteamentos ilgeais ou vendas e doações não registradas (CONSTANTINO, 2019).  

Neste trabalho, o conceito de irregularidade registral ou imobiliária é 

compreendido tecnicamente pela falta de registro no imóvel no cartório de sua competência, o 

que ocasiona algum problema relativo ao direito de propriedade ou a outros direitos reais 

tipificados pelo Código Civil e legislação extravagante.  

Para Ribeiro (2017), estes dados de irregularidade imobiliária indicam 

implicações em diversas esferas. De maneira especial, prejudicam a inclusão do Brasil num 

cenário econômico financeirizado, bem como problemas de gestão urbana até a garantia dos 

direitos fundamentais das pessoas que fazem destes imóveis irregulares sua moradia ou local 



89 
 

de trabalho. Nessa toada, um imóvel em situação de irregularidade registral é desvalorizado 

economicamente e acarreta diversas consequências, como a impossibilidade de se obter um 

financiamento bancário em que o imóvel figure como uma garantia real à instituição 

financeira ou a regularização dos bens com a morte do proprietário pelo inventário.  

Na mesma linha, Bodnar (2015, p. 15) assevera que esse problema, que é 

realidade na maioria das cidades brasileiras, “gera vulnerabilidade ambiental, civil, espacial e 

social, dificulta o planejamento urbano, o acesso aos direitos fundamentais e o exercício pleno 

da cidadania”. 

Vale lembrar que o estabelecimento de política urbana para ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes foi 

um dos postulados consagrados pela CRFB/88. Todavia, mesmo antes do advento desta 

Constituição, já há registros no Brasil de políticas públicas que tentaram solucionar a 

problemática da irregularidade registral, principalmente aquelas que foram implementadas 

pelo BNH, na década de 1970 (RIBEIRO, 2017). 

Diante desse cenário, há diversos problemas jurídicos que ocasionam 

irregularidade imobiliária. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes (VIEIRA, 2020): a) 

incorreta escrituração das transações imobiliárias; b) não realização do inventário e partilha 

para transferência de bens de pessoa falecida; c) tentativa de burla aos requisitos tributários e 

legais incidentes sobre negócios jurídicos imobiliários; d) imóveis com áreas inferiores à 

fração mínima de parcelamento (FMP); e) imóveis situados em condomínios ou loteamentos 

ilegais; f) imóvel com benfeitorias e construções não averbadas perante a matrícula do 

imóvel; e g) existência de ônus e gravames (penhora, hipoteca, usufruto, indisponibilidade, 

dentre outros) no imóvel que impeçam ou dificultem a transferência. 

Por seu turno, cumpre também apresentar os possíveis problemas sociais ligados a 

falta de políticas públicas que são inviabilizadas diante da irregularidade imobiliária no Brasil, 

listadas a partir de estudo realizado por Bodnar (2015): a) alta concentração populacional nos 

espaços geográficos com alto grau de fragilidade ambiental; b) falta de planejamento urbano 

integrado; c) pobreza extrema; e d) alto grau de desigualdade social e acesso aos bens 

ambientais.   

É notório que ambos os problemas listados, tanto do viés jurídicos como do 

social, implicam diretamente na qualidade de vida das pessoas e também em sua própria 

dignidade, pois quem não tem nem propriedade em situação irregular sofre embaraços 

significativos no exercício da cidadania, nos seus direitos fundamentais e até na esfera 

psicológica, isto é, na autoestima (BODNAR, 2015). 
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Este quadro, que é desafiante, justifica a realização de novos estudos e reflexões e 

que sejam capazes de promover uma reflexão crítica acerca das estratégias de regularização 

fundiária e de sanatória de questões ligadas ao direito de propriedade. Nesse sentido, a Lei 

Federal n.º 13.465/2017, que substituiu a Lei Federal n.º 11.977/2009, regulamenta, hoje, o 

procedimento de Reurb e lista vários instrumentos jurídicos que podem ser nela empregados 

com vistas à reorganização das cidades, especialmente a usucapião, a legitimação fundiária e 

a legitimação de posse (CUNHA, 2019).  

É salutar consignar aqui também que a adequação jurídica dos imóveis ou 

formalização da propriedade é necessária e é uma problemática vivida por quase todas as 

cidades, cujo instrumentos para solução, quando são enfretados, partem justamente de uma 

regularização fundiária, “apesar desta se apresentar como arena de disputa entre diversos 

interesses e propósitos, de diferentes frações do capital e da classe trabalhadora” (RIBEIRO, 

2017, p. 8). Também pondera a autora que, além de todas as outras vantagens, se houver uma 

base fundiária regularizada e cadastrada adequadamente no Brasil, o mapeamento de outros 

problemas sociais pode se tornar mais viável e fácil de ser feito.  

De acordo com o artigo 9º da Lei 13.465/2017, a Reurb “abrange medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 

informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes” (BRASIL, 2017). 

Veja-se que a regularização fundiária não é assunto novo, já que houve regularização em lei 

anterior, mas comporta e requer novas abordagens, principalmente em virtude de sua 

dimensão interdisciplinar e repercussão direta no exercício de direitos fundamentais, a 

exemplo de moradia, meio ambiente e, diretamente, a propriedade. 

Nesse sentido, a elaboração de estudos que contemplem a relação entre gestão 

urbana pelas prefeituras municipais e cartório de Registro de Imóveis, como instituições 

capazes de promover regularizações jurídicas destes imóveis, é cabível, mormente pela 

quantidade de institutos e políticas públicas que estão previstas no Estatuto da Cidade e postas 

à disposição da sociedade para exploração e utilização para promoção de ações ligadas à 

regularização imobiliária. 

 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de de 

desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
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c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 

b) contribuição de melhoria; 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

g) concessão de direito real de uso; 

h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 

s) referendo popular e plebiscito; 

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;                   

u) legitimação de posse.                   

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV). (BRASIL, 2001). 

  

Por seu turno, a Lei 13.465/2017 trouxe também outros institutos jurídicos que 

podem ser utilizados para regularização imobiliária: 

 

Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se 

apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos: 

I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei; 

II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil) , dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ; 

III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 

1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil); 

V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001; 

VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei 

nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 

VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, de 

10 de julho de 2001; 

VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 
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IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 

1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, 

nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XIII - a concessão de direito real de uso; 

XIV - a doação; e 

XV - a compra e venda. (BRASIL, 2017) 

 

Nota-se assim que são diversos os instrumentos contemplados na legislação e que 

possibilitam a regularização fundiária por intermédio da instituição registral. De forma 

especial, neste capítulo, escolheu-se analisar o instituto jurídico da usucapião, presente em 

ambas as legislações ordinárias supracitadas e na CRFB/1988, conforme tópicos seguintes.  

 

3.2 A usucapião como instrumento jurídico de regularização fundiária 

 

Preliminarmente, cumpre tecer uma ressalva quanto à nomenclatura do instituto: 

“[...] a palavra usucapião pode ser utilizada no gênero masculino. Os que se referem ao 

instituto como “a usucapião” prendem-se à origem latina do vocábulo. O Código Civil de 

1916, no entanto, utilizou o termo no masculino. O Código de 2002 opta pelo feminino.” 

(VENOSA, 2021, p. 193). Logo, tanto é correto dizer “a usucapião” como “o usucapião”. 

Neste trabalho, por padronização e em homenagem à estilística adotada pelo Código Civil 

vigente, optou-se pela utilização do termo no gênero feminino. 

Também denominada prescrição aquisitiva, a usucapião pode ser compreendida 

como um instituto que se caracteriza pela aquisição da propriedade pelo exercício da posse 

continuada durante um certo lapso de tempo. Em análise etimológica do termo, ensina Venosa 

(2021, p. 193), “usucapio deriva de capere (tomar) e de usus (uso). Tomar pelo uso”. 

Historicamente, o instituto guarda registros desde a Lei das XII Tábuas, sendo, à 

época, chamado de “praescriptio”, na qual havia a previsão de que quem possuísse por dois 

anos um imóvel ou por um ano um móvel, tornar-se-ia proprietário dele. Portanto, uma forma 

de aquisição pela posse e que perdurou no Direito Romano como forma de defesa ou de 

exceção, para aquele que possuísse um imóvel por um certo e determinado período de tempo. 

Na codificação de Justiniano, passa a ser chamado pelo nome de usucapião (VENOSA, 2021).  

Para que haja a configuração da usucapião em qualquer que seja a modalidade 

enquadrada, é necessário o preenchimento pelo pretendente de determinados requisitos 
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materiais, quais sejam: bem suscetível de usucapião, posse civil e lapso temporal. A depender 

da modalidade a ser enquadrada, exige-se também a presença da boa-fé do pretendente e/ou o 

justo título (PAIVA, 2019).  

Para Venosa, tais requisitos foram estabelecidos nas codificações romanas e 

foram mantidos na lei e doutrina jurídica moderna: “[...] res habilis (coisa hábil), iusta causa 

(justa causa), bona fides (boa-fé), possessio (posse) e tempus (tempo)” (2020, p. 194). Assim, 

quanto à caracterização da posse, de acordo com o Código Civil vigente, esta deve ser mansa, 

pacífica, sem oposição de terceiros, ininterrupta e mantida durante todo o período que 

antecede o pedido de reconhecimento de usucapião.  

Pelo sentido social e valorativo, a possibilidade de a posse continuada gerar a 

propriedade encontra justificativa plausível. A usucapião vem para titular aquele que se utiliza 

utilmente de um determinado bem, em detrimento daquele que deixa passar o tempo, sem dele 

utilizar-se ou não se rebelando que outro o faça, como se proprietário fosse. Lado outro, não 

haveria razoabilidade se fosse o caso de se retirar o uso e gozo de um bem de quem dele 

cuidou, produziu ou residiu por longo espaço de tempo, sem oposição (VENOSA, 2021). 

Nesta ótica, a usucapião tem o intuito de transformar a situação fática de posse, 

sempre suscetível a problemas jurídicos e vulnerabilidades, em propriedade, que é uma 

situação jurídica bem definida e com maior proteção legal. O atual Código Civil dispôs da 

usucapião como modo originário de se adquirir a propriedade de um imóvel perante o cartório 

de Registro de Imóveis. Deste modo, o registro imobiliário faz-se necessário com relação à 

sentença que decreta a usucapião apenas para regularizar o direito de propriedade. Importa 

dizer também que, além da propriedade, há outros direitos reais que são compatíveis com 

usucapião, como a enfiteuse e as servidões (BRANDELLI, 2016). 

Ressalva Venosa (2021), contudo, que nem toda posse é hábil a permitir a 

usucapião. Mas, somente aquela com ânimo de dono, motivo pela qual o locatário ou 

comodatário, por exemplo, que possui posse imediata sobre a coisa, não pode usucapir o bem. 

Do mesmo modo, aquele que somente é detentor da coisa. Permite-se a usucapião daquele que 

tem posse ad usucapionem, isto é, uma posse contínua e incontestada por tempo determinado, 

não podendo ser violenta, clandestina, precária ou com oposições.  

Nota-se que a usucapião é um instituto importante no ordenamento jurídico atual e 

na própria sociedade, uma vez que garante o direito à propriedade para aqueles que atendem 

os requisitos legais estabelecidos, assegurando, pois, a função social da propriedade. 

Entretanto, para que se possa compreender a finalidade social e jurídica da usucapião, é 
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necessário conhecer as suas diferentes classificações existentes na doutrina brasileira 

(GONÇALVES, 2017). 

Ao discorrer sobre as modalidades de usucapião, Venosa afirma que a usucapião 

deve ser vista doravante sob uma perspectiva mais dinâmica frente a sua atual posição com 

relação à propriedade, ou seja, seu sentido social. Para o autor (2021, p. 200), “[...] a 

usucapião é o instrumento originário mais eficaz para atribuir moradia ou dinamizar a 

utilização da terra [...]”. Isto sem contar nas modalidades trazidas no próprio corpo da 

CRFB/88, que são ainda mais singelas.  

Nesse diapasão, para cada uma das modalidades de usucapião, previstas tanto na 

CRFB/88 quanto em legislações extravagantes, há requisitos específicos a serem observados, 

consoante artigos 183 e 191 da CRFB/1988, artigos 1.238 a 1.242 do Código Civil e artigos 9 

e 10 da Lei n.º 10.257/2001. 

Basicamente, a ideia do legislador ao instituir as modalidades de usucapião é a 

divisão do instituto pelo critério tempo ou prazo do período aquisitivo, e também pela 

presença do elemento da boa-fé, conforme o caso, além dos requisitos gerais comentados nos 

parágrafos anteriores. Nesse sentido, em um breve resumo, têm-se as seguintes modalidades 

de usucapião: 

a) Usucapião extraordinária, de quinze anos, independe de título e boa-fé e 

encontra fundamentação jurídica no artigo 1.238 do Código Civil; 

b) Usucapião ordinária, que é disciplinada pelo artigo 1.242 do Código Civil 

e traz a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel para aquele 

que, contínua e incontestavelmente, com justo título e boa-fé, o possuir por 

dez anos; 

c) Usucapião especial urbana, que é a modalidade disciplinada pela própria 

CRFB/88 e garante aquisição aquele que possuir como sua área urbana de 

até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural; 

d) Usucapião especial rural, também disciplinada pela CRFB/88, permite a 

aquisição de imóvel por todo aquele que, não sendo proprietário rural nem 

urbano, possuir como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, 

área rural, não excedente de 50 (cinquenta) hectares, e a houver tornado 

produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada; 
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e) Usucapião familiar, que é viável para aquele que exercer, por 2 (dois) anos 

ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre 

imóvel urbano de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja 

propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o 

lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Quanto às modalidades previstas nos tópicos “a” e “b”, a lei permite uma redução 

do prazo para aquisição: no caso da usucapião extraordinária, se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. No caso da ordinária, se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base 

no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os 

possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse 

social e econômico (BRASIL, 2002). 

Também é permitida a soma de posses, que é a união de posses, desde que sejam 

homogêneas, da mesma natureza, a fim de formar período suficiente para usucapir. Assim, a 

pessoa que pretende usucapir um bem pode somar o período de tempo com o do antecessor, 

desde que a posse dele não seja de forma precária, clandestina ou violenta – eis o requisito da 

homogeneidade. Reforça-se que, em qualquer modalidade de usucapião, é inadmissível o seu 

pedido se recair sobre uma área pública, havendo, neste caso, outro meio de titulação, 

notadamente o direito de concessão de uso especial para fins de moradia, mas que guarda 

restrições específicas (BRANDELLI, 2016).  

Quando às modalidades que foram tratadas na CRFB/88, verifica-se que a 

usucapião especial rural leva em conta a produtividade e a moradia na terra rural, o que 

também ocorre com imóveis urbanos nesta modalidade, juridicamente também chamada de 

usucapião pro misero. No que tange à última hipótese, veja-se que se trata de uma proteção 

social dada legislador ao cônjuge ou convivente que se separa e permanece no imóvel, embora 

haja permissivo para muitas fraudes, devido ao tempo de posse exigido para sua configuração 

ser muito curto e também a restrição feita pela legislação apenas para imóveis urbanos 

(VENOSA, 2021). 

Há também a modalidade de usucapião coletiva, que foi instituída pelo Estatuto 

da Cidade: 

 
Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco 

anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e 

cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos 
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coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural. (BRASIL, 2001) 

 

Conforme Venosa (2021), o objetivo desta modalidade é atender as populações de 

baixa renda e surgiu em atendimento à pressão social das ocupações urbanas na maioria das 

capitais brasileiras. Com efeito, essa modalidade possibilita que a coletividade regularize a 

ocupação, sem os entraves e o preço de uma ação individual de usucapião. Outrossim, cabe 

salientar novamente que outros direitos reais comportam a usucapião, como enfiteuse, 

servidão e uso, havendo, portanto, outras modalidades de usucapião, mas, como este trabalho 

restringe-se ao direito de propriedade, aquelas não foram objeto de pesquisa e abordagem.  

Destarte, a usucapião é o instrumento jurídico tradicional de aquisição da 

propriedade pela posse e, historicamente, seu reconhecimento somente ocorria 

exclusivamente por meio de ação judicial declaratória. Todavia, a Lei n.º 13.105, de 

16/03/2015, além de instituir o novo Código de Processo Civil (CPC), inseriu o artigo 216-A 

na Lei n.º 6.015, de 31/12/1973, denominada “Lei de Registros Públicos”, que alterou o 

regime de reconhecimento da prescrição aquisitiva e permitiu seu processamento de forma 

extrajudicial perante o cartório do Registro de Imóveis. Posteriormente, a matéria foi 

regulamentada pelo Provimento n.º 65, de 14/12/2017, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), e por Códigos de Normas Extrajudiciais de alguns Estados. 

Nesse contexto, hoje, o usucapiente (pessoa que pretende usucapir determinado 

bem) pode ingressar com uma ação judicial para o reconhecimento de qualquer tipo usucapião 

ou pode optar pelo seu reconhecimento pelo processamento administrativo perante o cartório 

do Registro de Imóveis competente, desde que atendidos os requisitos legais. 

Especialmente devido ao grande volume de novas ações submetidas ao Poder 

Judiciário, nas últimas décadas, ao mover uma ação de usucapião perante o Judiciário o 

interessado ficava submetido à morosidade da prestação jurisdicional. Após a criação da 

usucapião extrajudicial, há opção sobre qual tipo de processamento adotar, conforme os 

interesses do requerente e a situação do caso, cujo processamento administrativo ocorre em 

tempo muito menor, porém demanda pagamento de custas aos cartórios ainda sem 

possibilidade de isenção (em Minas Gerais). 

O processo de usucapião é regulado pelo atual CPC como de rito comum 

ordinário, inexistindo previsão de procedimento especial. Assim, deve ser proposta pelo 

usucapiente, atual possuidor do imóvel, sendo das varas cíveis a competência para conhecer e 

julgar a demanda (quando a União tem interesse na causa, esta se desloca para a Justiça 

Federal).  
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É necessário instruir o pedido de usucapião com certidão imobiliária do cartório 

de Registro de Imóveis, negativa ou não da propriedade, bem como com a planta do imóvel, 

memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos serviços 

técnicos de engenharia ou agrimensura feitos. É necessária, ainda, a citação dos confrontantes 

do imóvel, assim como de todos os interessados, por edital.  

Em tese, o confinante é pessoa mais interessada em impugnar o pedido, caso 

tenha haja invasão de sua área. No caso do reconhecimento extrajudicial ou administrativo da 

usucapião, os documentos necessários estão previstos no Provimento n.º 65/2017, do CNJ11. 

Trata-se de uma lista extensa de documentos que devem ser apresentados em via original, 

podendo haver a necessidade de outros documentos comprobatórios e que se submetem à 

qualificação registral (análise exaustiva) pelo oficial de Registro de Imóveis.  

 
11 Art. 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e 

instruído com os seguintes documentos: 

I – ata notarial com a qualificação, endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo 

cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste: 

a) a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a 

descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como 

a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo; 

b) o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores; 

c) a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente; 

d) a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional; 

e) o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização: se estão situados em uma ou em mais 

circunscrições; 

f) o valor do imóvel; 

g) outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como 

depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes; 

II – planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da Anotação da 

Responsabilidade Técnica – ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica – RTT no respectivo conselho de 

fiscalização profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título; 

III – justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória 

e o tempo de posse; 

IV – certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do 

imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem 

oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: 

a) do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; 

b) do proprietário do imóvel usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; 

c) de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de 

posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião; 

V – descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei n. 10.267, de 28 de agosto de 2001, e nos decretos 

regulamentadores; 

VI – instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais e com firma reconhecida, por 

semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro; 

VII – declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade 

postulatória da usucapião; 

VIII – certidão dos órgãos municipais e/ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel 

usucapiendo, nos termos da Instrução Normativa Incra n. 82/2015 e da Nota Técnica Incra/DF/DFC n. 2/2016, 

expedida até trinta dias antes do requerimento. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017).  

 



98 
 

Conforme Vieira (2020), ao escrever sobre a qualificação registral de pedido de 

usucapião administrativa pelo cartório de Registro de Imóveis, pondera que é a atividade de 

maior complexidade feita hoje em cartório:  

 
[...] o requerimento feito pelo advogado, instruído com os documentos exigidos por 

lei, por si só, não é apto a viabilizar a aquisição do imóvel. Nesse caso, o título a ser 

registrado somente é obtido após o processamento do pedido conforme requisitos 

legais, e desde que, ao final, o oficial emita uma nota fundamentada de deferimento 

da usucapião administrativa. Destarte, atualmente, a usucapião extrajudicial é o 

pedido de maior complexidade do registro de imóveis e supera procedimentos como 

o registro de loteamento, retificação administrativa de área para inserção de medidas 

perimetrais ou georreferenciamento de imóvel rural”. (VIEIRA, 2020, p. 34-35). 

 

 

Além disso, os representantes da Fazenda Pública deverão ser cientificados, pois 

poderão ter interesse no deslinde da questão. Essa ciência é imprescindível tanto no processo 

judicial de usucapião como no pedido administrativo, ocasião na qual o oficial de registro de 

imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município. Caso a pessoa 

jurídica política seja confrontante do imóvel, haverá citação pessoal do ente para 

manifestação. 

A sentença que julgar procedente a ação de usucapião será registra no cartório de 

Registro de Imóveis, através de um mandado, observadas as exigências fiscais. Não há 

pagamento do ITBI, posto que se trata de aquisição de propriedade originária. Mas, pode 

haver a necessidade de pagamento das taxas judiciárias, se ação judicial, ou de emolumentos 

cartorários, se feito o reconhecimento extrajudicial diretamente no cartório de Registro de 

Imóveis. 

Deste modo, por meio da usucapião em procedimentos de regularização fundiária, 

coletiva ou individual, torna-se possível garantir acesso à moradia e a regularização do direito 

de propriedade, bem como a promoção de planejamento urbano.   

Conforme Cunha (2019), os pressupostos para aplicação de programas de 

regularização fundiária são que haja um núcleo urbano informal. Informalidade esta que 

decorre dos seguintes problemas jurídicas que foram levantados pela autora: 

a) Ausência de projeto de parcelamento do solo aprovado no Município e, 

por conseguinte, não registrado; 

b) Existência de projeto de parcelamento do solo aprovado no Município, 

porém não registrado em cartório; 

c) Existência de projeto de parcelamento aprovado, registrado, porém 

inexistência de construções averbadas em cartório; 
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d) Existência de aprovação municipal, existência de registro, mas a execução 

do projeto pelo empreendedor foi diferente daquela aprovada/registrada; 

e) Existência de projeto de parcelamento aprovado, registrado, com 

construções averbadas, porém os ocupantes não têm títulos aquisitivos da 

propriedade. 

Deste modo, por intermédio de programas de regularização fundiária 

implementados torna-se possível, de forma coletiva ou individual, conforme previsão 

legislativa, sanar problemas jurídicos como os que foram listados acima. Contudo, para 

Cunha, “a possibilidade se fazer Reurb de lote ou unidade isolada deve ser considerada pelo 

Município em casos muito específicos e que não exijam, por exemplo, elaboração do PRF 

(Projeto de Regularização Fundiária)” (2019, p. 20).  

Por fim, importante consignar que não é suficiente a regularização apenas do 

ponto de vista dos direitos individuais destes moradores. Contudo, é preciso pensar nesse 

processo como estratégia de planejamento urbano e gestão democrática das cidades, razão 

pela qual impõe-se os estudos técnicos para as áreas de riscos existentes nesses loteamentos, 

conclusão de áreas ambientalmente protegidas, organização de infraestrutura essencial, dentre 

outros aspectos urbanísticos, sociais e ambientais a serem mapeados e que compreendem um 

processo de regularização fundiária. 

 

3.3 Análise dos processos judiciais eletrônicos de usucapião em Montes Claros 

 

Como visto no tópico anterior, a usucapião é então um dos institutos que pode ser 

utilizado no âmbito dos programas de regularização fundiária, coletiva ou individualmente. 

Mas também fora deles, isto é, para aquelas pessoas que mesmo sem iniciativa ou impulso do 

município, que é um dos principais protagonistas da Reurb em suas modalidades, e que 

querem regularizar sua propriedade.  

Para exemplificar a utilização do instituto, inicia-se a apresentação de dados 

coletados pelo autor por meio de consulta completa a processos judiciais eletrônicos (PJE) de 

usucapião, pela plataforma do PJE (https://pje.tjmg.jus.br/pje/), com login feito com 

utilização de certificado digital para advogados e que permite acesso integral aos processos na 

comarca de Montes Claros. 

Para este estudo, elegeu-se a cidade de Montes Claros por ser recorte espacial 

desta pesquisa. Mas é importante mencionar que Montes Claros é classificada como uma 
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comarca de entrância especial, isto é, abrange outros municípios do entorno, quais sejam, 

Claro dos Poções, Glaucilândia, Itacambira, Juramento, Mirabela e Patis, com populações 

estimadas pelo IBGE, em 2019 de, respectivamente, 7.551, 3.150, 5.385, 4.331, 13.042 e 

5.972 habitantes.  

Deste modo, quando da pesquisa de processos de usucapião referentes à comarca 

de Montes Claros, os processos concernentes a imóveis situados nestes outros municípios 

também figuraram na listagem. Entretanto, foram selecionados apenas os processos relativos a 

imóveis urbanos situados no perímetro de Montes Claros, no período compreendido entre 

31/08/2015 (quando se deu a adoção do PJE na comarca de Montes Claros e, portanto, todos 

os processos são virtuais) até 31/12/2019. 

Na análise dos processos, foram categorizadas em planilha específica para 

tabulação dos dados as seguintes informações que podem ser obtidas quando do acesso: 

a) Data de distribuição do processo; 

b) Número do processo; 

c) Órgão julgador; 

d) Localização do imóvel; 

e) Autor(es); 

f) Réu(s). 

Para a localização dos imóveis, foi verificada, primeiramente, a petição inicial, 

que é a peça inaugural do processo judicial, na qual o autor, ora usucapiente, apresenta uma 

caracterização do imóvel que se pretende usucapir. Ocorre que nem todos os processos 

possuem uma qualificação perfeita, isto é, há processos nos quais a parte autora não apresenta 

a localização do bem usucapiendo, razão pela qual, nestes casos, foi feita análise de outros 

documentos comprobatórios que pudessem indicar o bairro/loteamento, a exemplo de 

memorial descritivo, croqui, certidão imobiliária ou contas de água, energia elétrica ou outra 

fatura, geralmente anexadas para demonstração da posse do autor por um determinado 

período de tempo. 

A partir dos critérios de pesquisa acima listados, tornou-se possível a análise de 

527 (quinhentos e vinte) processos judiciais eletrônicos de usucapião já concluídos ou em 

andamento, no período pesquisado.  

A primeira discussão necessária a esta pesquisa cinge-se à realização de um 

cruzamento da localização dos imóveis de usucapião com áreas de Montes Claros que 

possuem intensa concentração fundiária. Para tanto, a figura 16 a seguir permite visualizar a 
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espacialização dos processos eletrônicos de usucapião de acordo com a localização dos 

imóveis no perímetro urbano de Montes Claros: 

 

Figura 16 – Processos judiciais eletrônicos de usucapião em Montes Claros 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que há um maior número de processos de usucapião nas áreas 

destacadas pela cor vermelho, que são os seguintes loteamentos: Maracanã (18), Nossa 

Senhora das Graça (19) e Independência (20). Em seguida, aparece o Centro, com 17 
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(dezessete) processos, e os loteamentos São Judas Tadeu (12), Alterosa (13), Carmelo (13), 

Cintra (13), Monte Carmelo (14), Santa Rita (14) e Vilage do Lago (14). Nos bairros Major 

Prates (9), Santa Lúcia (9), Santo Antônio (9), Morrinhos (11) e Doutor João Alves (12). 

Vale lembrar que os loteamentos Maracanã e São Judas integram a antiga 

“Fazenda Vargem Grande” e, conforme as tabelas 4 e 5 possuem os maiores valores de m² 

encontrados para os lotes anunciados. 

Há 8 (oito) processos relativos a cada um seguintes bairros: Alice Maia, Edgar 

Pereira, Morada do Sol, Renascença, São José, Vila Atlântida e Vila Santa Cruz. Além disso, 

7 processos referentes aos bairros Canelas, Delfino Magalhães, Jardim Palmeiras, Planalto, 

Santa Rafaela, Vera Cruz e Vila Sion. Os demais têm entre 6 ou nenhum processo em trâmite, 

como é o caso do Ibituruna, que tem apenas 01 (um) processo judicial eletrônico de usucapião 

em andamento. 

Nesse sentido, o que se observa, num curto período de 04 (quatro) anos, é que 

para pelo menos 527 (quinhentos e vinte) imóveis urbanos (lotes e/ou lotes e construção) não 

houve alternativa aos seus possuidores, senão passar pela experiência de um processo judicial 

para regularizar a sua propriedade, sendo que, até a finalização do levantamento (dezembro de 

2010), apenas 34 (trinta e quatro) processos tiveram uma resposta (sentença) do Poder 

Judiciário, que pode ser favorável (procedência) ou não (improcedência).  

De fato, usucapião é instituto jurídico de suma importância para a sociedade, por 

compreender questões que vão além do mero direito à propriedade justamente por assegurar 

direitos fundamentais, como a moradia digna. Entretanto, o que se observa é que se trata de 

um processo de tramitação morosa e também onerosa para o cidadão, que terá de arcar para 

mover este processo desde a contratação de advogado (caso a pessoa não atenda o perfil de 

atendimento pela Defensoria Pública e instituições similares), passando pela contratação de 

profissionais de engenharia, agrimensura e topografia para a elaboração de peças técnicas 

(croqui do imóvel, memorial descritivo, etc) até o pagamento das custas judiciais e 

emolumentos cartorários ao Estado, em caso de não concessão dos benefícios da gratuidade 

judiciária. 

Igualmente, trata-se de um processo que enfrenta a realidade jurídica do imóvel da 

pessoa, mas não trata das questões sociais de seu entorno. Com isso, as condições dignas de 

moradoria não têm sido decididas nesses processos e nem tem momento para isso, uma vez 

que estes processos não têm sido feitos no âmbito de Reurb e, embora regularizem o direito de 

propriedade, ainda mantém o imóvel, muitas vezes, em uma ocupação informal, para o qual 

pondera Bodnar (2015, p. 100), “uma nota característica das ocupações informais em áreas de 
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hiperfragilidade social e ambiental é também o conjunto de direitos fundamentais implicados 

e muitas vezes até em rota de colisão.” 

Complementa o autor: 

 

Por todas as razões antes explicitadas e ilustradas, resta claro que o padrão ideal de 

regularização fundiária é o que contempla um conjunto amplo e articulado de 

políticas públicas que efetivamente contribuam para o pleno desenvolvimento 

humano, nas mais diversas perspectivas e não apenas assegure a proteção da posse 

ou acesso a propriedade (titulação) e a moradia. (BODNAR, p. 108) 

 

Em síntese, o que se observa da figura 16 é que Montes Claros conta com um 

número alto de processos de usucapião (somente no perímetro urbano, são 527 processos, 

num intervalo de pouco mais de 4 anos), o que indica que os imóveis da cidade estão em 

situação registral dificil, eis que a usucapião é tida como a última solução para se resolver um 

problema jurídico. Isto é, apenas havendo óbice para escrituração do bem, devidamente 

justificada, e cumprindo-se os requisitos materiais para o instituto, sobretudo o lapso temporal 

previsto na legislação, é que poderá a parte recorrer ao Judiciário, em busca de uma sentença 

declaratória de domínio (COUTO, 2019).  

Caso fossem levados em consideração processos de imóveis rurais e dos outros 

municípios próximos, que compõem a comarca de Montes Claros, o número de processos 

judiciais eletrônicos de usucapião aqui levantados ultrapassaria a marca de 650 (seiscentos e 

cinquenta). Número alto e que trava o Judiciário, que poderia dar solução a outras demandas 

urgentes e que não têm outra resolução, senão a intervenção deste poder.  

Destarte, como já dito, a escolha pelo processo judicial de usucapião não é fácil e 

tampouco simples, assim como a tarefa do julgadador ao proceder à análise das provas 

apresentadas, tendo que verificar desde o tempo de posse até a presença de elementos 

subjetivos, como se houve a má-fé do usucapiente quando da posse do imóvel (há 

modalidades em que se admite a usucapião independentemente da boa-fé da parte, como por 

exemplo a já mencionada usucapião extraordinária, cujo prazo necessário de posse exigido 

pelo Código Civil é de 15 anos, podendo ser reduzido em algumas hipóteses). 

Por fim, no caso de Montes Claros, a figura 8 permite concluir que verifica-se 

uma maior incidência de processos judiciais de usucapião exatamente em loteamentos 

afastados da região central (Maracanã, Nossa Senhora das Graça e Independência) e com 

histórico de concentração fundiária, como se observa nas tabelas (1 e 2) que retratam a 

concentração fundiária apresentadas no Capítulo anterior desta pesquisa. 
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No caso específico do Centro, a quantidade elevada de processos de usucapião se 

deve ao fato de serem, em sua maioria, imóveis mais antigos e que, com isso, têm problemas 

de localização da sua origem registral nos cartórios de Registro de Imóveis, diante da ausência 

de matrícula ou transcrição, ou porque se tratam de imóveis cujos proprietários já faleceram 

há muito tempo, não houve abertura do processo de inventário e os herdeiros não são 

localizados ou, ainda que sejam localizados, não comparecem para assinar a escritura pública 

relativa ao negócio jurídico firmado (compra e venda, permuta, etc). Assim, somente restam a 

essas pessoas, que muitas vezes só são portadoras de um procuração ou de um contrato de 

promessa de compra e venda, a opção pela usucapião. 

Além disso, o que leva ao ajuizamento de ações de usucapião, principalmente em 

loteamentos maiores e mais afetados por problemas de infraestrutura urbana, como Maracanã, 

Independência, São Judas, Alterosa, são os problemas decorrentes do processo de loteamento, 

isto é, alguns foram loteados de maneira irregular, ilegal ou, alguns, ainda que de maneira 

regular, posteriormente sofreram alterações em sua estrutura e que não foram devidamente 

registradas, como é o o caso do loteamento Alterosas, que sofreu mudança em sua situação 

fática, contudo, não foi procedida a alteração, o que dá aos imóveis ali situados um status de 

ocupação informal.  

Situação que se enquadra dentre os problemas registrais que podem ser resolvidos 

por programas de regularização fundiária, conforme demonstrado por Cunha (2019) e 

mencionados no tópico anterior. Vale dizer que, nestes casos, outra opção também é a 

alteração de registro de loteamento, conforme a Lei Federal n.º 6.766/1979, com a 

subsequente averbação das construções e lavratura de títulos aquisitivos para as pessoas 

envolvidas, o que, entretanto, possui custos elevados para as partes, dificultando os 

procedimentos, razão pela qual estas optam pelos processos de usucapião, na expectativa de 

terem a justiça gratuita deferida pelo juiz e, com isso, não precisarem arcar com as custas 

processuais. 

Por último, esse fator relativo aos custos de transação econômica e de 

oportunidade precisam ser levados em conta com muita relevância quando se pensa nas 

dificuldades socioeconomicas relativas à usucapião. Na esfera judicial, caso a pessoa não 

tenha o benefício da gratuidade judiciária (isenção de custas) deferida pelo juiz, ela terá que 

arcar, pelo menos, com custas processuais de distribuição da ação, com atos como 

cumprimento de mandados por oficiais de justiça, para citação, penhora e avaliação, além de 

custas com publicações de editais e assemelhados. Isto sem falar nos custos com a contratação 
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de advgoado para ajuizamento e acompanhamento da ação e com responsáveis técnicos já 

citados para elaboração de peças profissionais que devem instruir o pedido. 

Caso a parte opte pela usucapião extrajudicial, terá que arcar com o pagamento de 

uma série de atos para que o procedimento tramite administrativamente, tais como ata notarial 

para fins de usucapião, autenticação de cópias, diligências, reconhecimento de firmas, 

processamento e prenotação no cartório de Registro de Imóveis, certidões, publicação de 

edital, procedimento de intimação e o registro da usucapião, conforme valores que constam de 

tabela de emolumentos divulgada anualmente pelo TJMG12. São valores altos e que precisam 

ser pagos imediatamente, haja vista a prerrogativa de depósito prévio como mecanismo de 

trabalhos do cartórios em Minas Gerais. Em Montes Claros, considerando o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) somente o processamento de usucapião (pedido de 

análise) custa R$ 2.203,54 (dois mil, duzentos e três reais e cinquenta e centavos), conforrme 

a tabela de emolumentos, sem mencionar as outras despesas que precisam ser pagas pela 

parte. 

No caso da contratação de advogados, é válido lembrar que as pessoas podem 

recorrer também à Defensoria Pública do Estado ou aos Núcleos de Prática Jurídica 

vinculados aos cursos de Direito das Instituições de Ensino Superior (IES), na ocasião em que 

os estudantes, via estágio obrigatório supervisionado, podem acompanhar esse tipo de ação, 

sem custos aos autor. No caso da Unimontes, instituição na qual esta pesquisa é desenvolvida, 

há o o Serviço de Assistência Jurídica – S.A.J., responsável pelo estágio obrigatória dos 

estudantes do curso de Direito desta instituição e que, a depender, podem propor as ações de 

usucapião de forma gratuita à sociedade, desde que comprovada a baixa renda da parte 

solicitante.   

Portanto, destes tópicos, percebe-se que o Poder Judiciário está repleto de ações 

judiciais de usucapião. Destaca-se que somente foram mapeados aqueles que tramitam 

eletronicamente. Há ainda ações que correm em meio físico. Esta realidade implica numa 

demora de prestação jurisdicional pelo Estado e as pessoas aguardam por anos para ter o seu 

direito de propriedade regularizado por meio do instituto. Como agravante, tem-se que essa 

regularização é tão somente documental, pois o instrumento, uma vez que feito fora de 

programas de Reurb, não enfrenta a realidade social, ambiental e econômica da família 

 
12 Tabela de Emolumentos do Estado de Minas Gerais disponível em: https://www.recivil.com.br/. Acesso em 

03 de maio de 2021. 
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ocupante do imóvel, ficando este ainda em posição de informalidade urbana, apenas dando a 

pessoa o documento propriamente dito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise sobre a concentração fundiária, tanto pela teoria quanto pelo aspecto 

prático, é de suma importância para a compreensão e mapeamento de problemas urbanísticos, 

sociais, econômicas e jurídicos que permeiam uma cidade.  

Primeiramente, com o estudo histórico realizado e apresentado no Capítulo 1, 

pode-se perceber que o regime de sesmarias e a Lei de Terras de 1850 foram substancialmente 

relevantes para a configuração da distribuição de terras no Brasil, com a formação de grandes 

territórios concentrados em poder de poucas pessoas. Com efeito, isto desencadeou um 

processo histórico complexo e que irradia efeitos até os dias atuais.  

Acerca do norte de Minas Gerais, viu-se que as terras rurais, caracterizadas por 

grandes fazendas, dominaram o espaço por vários séculos, como é o caso da Fazenda dos 

Montes Claros, que deu origem ao município no qual se desenvolve esta pesquisa. 

Posteriormente, estas fazendas foram desmembradas e formaram Montes Claros, que hoje é a 

sexta maior cidade de Minas Gerais. 

Ainda no Capítulo 1, foi possível observar que Montes Claros, assim como outras 

cidades brasileiras, teve sua expansão urbana fomentada por diversos acontecimentos 

políticos e sociais que agitaram a vida da urbe, sobretudo no século XX, com forças políticas 

e econômicas que moldavam a cidade conforme seus interesses e pretensões. Dentre os 

acontecimentos que foram ilustrados neste trabalho, tem-se à chegada da ferrovia Central do 

Brasil na década de 1920, as comemorações do centenário do município na década de 1950 e 

a sua inserção na área de atuação da SUDENE, atraindo investimentos públicos e privados na 

década de 1960.  

Destaca-se que os grupos dominantes da época, formados principalmente por 

políticos, fazendeiros, médicos e advogados, frequentadores de clubes elitistas e movimentos 

políticos importantes, decidiam os rumos da cidade, desde à destinação das novas fazendas ao 

planejamento de documentos urbanísticos importantes, como o 1º Plano Diretor de Montes 

Claros, em 1970. 

Movidos pela ordem e progresso, que inspiravam os ideais elitistas do século XX, 

o centro da cidade de Montes Claros se formava com belos edifícios e casarões e abrigava as 

residências destas personalidades, ao passo que os primeiros loteamentos irregulares se 

constituíam às margens da cidade, isto é, afastados do até então perímetro urbano, como é o 

caso do loteamento Maracanã. 
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Nesses intervalos, vazios urbanos foram formados e abrigaram a formação de 

núcleos informais ou áreas que ainda hoje não são objeto de ocupação e constituem alvo da 

especulação imobiliária por agentes sociais específicos e que foram comentados no Capítulo 2 

desta pesquisa, momento em que se buscou fazer, a princípio, uma reflexão sobre a relação 

havida entre as relações de poder e dominação e como as cidades são construídas pela ótica 

do sistema de produção vigente. 

Como consequência, as cidades são moduladas a partir das relações de produção e 

pela atuação de agentes sociais específicos, que acumulam propriedade privada e tornam a 

cidade um espaço de lutas e contradições entre poderosos e a população em geral. A 

informalidade urbana é cada vez mais crescente e problemática vivida na maioria das cidades 

do Brasil. Essas contradições ocasionam fragilidade social, ambiental, espacial, social e 

jurídica. Nota-se graves dificuldades em lidar com temática que envolvam planejamento 

urbano, gestão das cidades, sustentabilidade, função social da propriedade, transporte, dentre 

outros. Em suma, nega-se garantia de direitos fundamentais, pilares da CRFB/88. 

Para ilustrar essa realidade que envolve concentração de terras e irregularidades 

imobiliárias, além de problemas sociais levantados, escolheu-se a “Fazenda Vargem Grande” 

em Montes Claros, para um estudo de caso, ainda no Capítulo 2, momento no qual foram 

apresentadas tabelas e figuras construídas com dados levantados exclusivamente para esta 

pesquisa e que ilustram a densidade da questão ali posta para debate. Mostrou-se como em 

uma área territorial grande, a propriedade esteve intensamente concentrada e isto afeta ainda 

hoje a realidade daqueles ocupantes. Lado outro, verificou-se também que, embora haja tantos 

problemas relacionados ao direito de propriedade historicamente construídos, o preço da terra 

hoje nestes lugares não é acessível a uma grande parcela da população.  

Este estudo de caso foi de salutar importância para que se pudesse refletir 

também, mormente em contraste com o Capítulo 1, sobre como as questões atinentes à gestão 

urbana não têm sido adequadamente tratadas e hábeis a conter a informalidade urbana. Há um 

caminho que precisa ser melhor pensando, com novas políticas públicas e medidas que sejam 

capazes de sanar essas patologias que acompanham este país desde o regime de sesmarias.  

Por último, no Capítulo 3, principalmente pela perspectiva jurídica, foi possível 

refletir sobre o direito de propriedade conceitualmente e historicamente até a sua consagração 

como garantia fundamental do princípio da função social da propriedade na CRFB/88 e os 

seus efeitos na legislação infraconstitucional, especialmente com o surgimento do Estatuto da 

Cidade, em 2001, e da Lei Federal n.º 13.465, em 2017, que dispôs sobre a regularização 

fundiária urbana no Brasil. Todavia, apesar disso, as legislações existentes ainda estão em 
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descompasso com a realidade e certamente não são as únicas medidas que precisam ser 

implementadas para resolver os problemas listados ao longo deste trabalho.  

Para contribuir com o debate, escolheu-se a usucapião, que é um instrumento 

jurídico importante e há séculos existente para regularização do direito de propriedade. Dentre 

os vários mecanismos que obtêm destaque tanto na legislação de regularização fundiária, 

como na CRFB/88 e no Estatuto da Cidade,  a usucapião ganha contornos maiores pela sua 

relevância e utilidade. Assim, mapeou-se os processos judiciais eletrônicos de usucapião em 

Montes Claros e o número que se chegou é assustador. Observou-se que somente entre agosto 

de 2015 e dezembro de 2019, mais de 500 famílias tiveram que recorrer ao Judiciário somente 

no perímetro urbano de Montes Claros para regularizar o seu imóvel, por algum problema 

jurídico relacionado a ele e que impede a aquisição pela forma regular (escritura pública de 

compra e venda, por exemplo).  

Contudo, viu-se também que é um processo moroso e que demanda altos custos 

ao cidadão, em caso de não deferimento de gratuidade judiciária. Logo, ter que ir ao 

Judiciário, individualmente, para regularizar o imóvel não parece a melhor solução para 

resolver o problema de muitas pessoas. Ideal mesmo é prevenir a informalidade imobiliária 

através do enfrentamento da questão, já que se está diante de uma realidade que requer um 

olhar multidisciplinar.  

Conclui-se, portanto, que o direito de propriedade em cumprimento de sua função 

social é incompatível com a concentração fundiária em todos os aspectos e guarda conexão 

com os ideais de bem comum e de desenvolvimento social que se espera de uma sociedade. 

Caso contrário, estaremos suscetíveis somente ao fracasso legislativo e das instituições que 

têm relação com a propriedade imobiliária aqui investigados (Município, cartórios, câmaras 

legislativas, universidades, dentre outras).  

Acredita-se que a regularização registral citada ao fim desta pesquisa é um ponto 

necessário ao planejamento urbano e pode servir de suporte para mapeamento de indicadores 

sociais e econômicos que contribuam para a constituição de uma cidade justa em suas mais 

amplas dimensões: social, ambiental, espacial e econômica.  

Como agenda futura de pesquisa, diversos temas mostram-se oportunos a serem 

investigados a partir deste trabalho, especialmente as formas de aquisição de propriedade em 

Montes Claros nos séculos XIX e XX e os desdobramentos dos processos judiciais eletrônicos 

de usucapião judicial aqui levantados, além de expandir o estudo de caso feito com a 

“Fazenda Vargem Grande” para outras fazendas que fazem parte da formação de Montes 

Claros.  
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