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RESUMO 

Esta dissertação propõe um estudo acerca da regularização fundiária urbana das 
favelas a partir da Lei 13.465/2017 e eventuais impactos que podem ser advindos 
desse procedimento. Para tanto, traçou-se como objetivo trazer uma reflexão sobre 
a aplicação da Lei da Reurb na regularização fundiária urbana de favelas, 
enfatizando o caso da cidade de Montes Claros/MG. Trata-se de pesquisa 
preponderantemente qualitativa que, por intermédio de levantamento bibliográfico e 
documental, visa analisar a Lei da Reurb, que simplifica o processo de regularização 
fundiária urbana, mas aciona críticas sobre sua efetividade em resolver os reais 
problemas sociais e urbanos da informalidade. Assim, inicialmente, apresenta-se 
agentes que produzem o espaço urbano, o direito à cidade, o processo de formação 
de favelas e as consequências dessa informalidade. Posteriormente, realiza-se um 
apanhado sobre as legislações brasileiras sobre a questão urbana até chegar ao 
processo de formação da Lei 13.465/2017, abordando as peculiaridades do seu 
surgimento, as críticas levantadas, as suas disposições e suas principais inovações. 
Por último, procede-se com a análise na cidade de Montes Claros, verificando o 
processo de formação de favelas, caracterizando as mesmas quanto a localização, 
tamanho e número de moradores, e avalia-se os procedimentos de regularização 
fundiária urbana que já foram empregados pelo Município, ponderando em como 
essa nova legislação tem interferido nas ações da cidade. Como resultado, constata-
se que, Montes Claros ainda não empenhou muitas ações concretas para a 
regularização fundiária de seus assentamentos informais e que eventuais processos 
futuros terão que se ater a bem mais do que titular os moradores, mas em garantir o 
direito à cidade aos mesmos, dispondo de mecanismo e estratégias para que a 
Reurb não seja acionada pela especulação imobiliária, com a “expulsão” dos antigos 
moradores, servindo como causa de mais exclusões. 

 

Palavras-chave: Espaço urbano. Regularização fundiária. Direito à cidade. Favelas. 
Montes Claros/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This dissertation proposes a study on the urban land regularization in favelas based 
on Law 13.465/2017 and possible impacts that may arise from this procedure. 
Therefore, the objective was to bring a reflection on the application of the Law of 
Reurb in the urban land regularization of favelas, emphasizing the case of the city of 
Montes Claros/MG. This is predominantly qualitative research that, through 
bibliographic and documentary research, aims at analyzing the Reurb Law, which 
simplifies the urban land regularization process but triggers criticisms on its 
effectiveness in solving the real social and urban problems of informality. Thus, 
initially, agents that produce the urban space, the right to the city, the process of 
favela formation, and the consequences of this informality are presented. 
Subsequently, there is an overview of Brazilian legislation on the urban issue until 
reaching the process of formation of Law 13.465/2017, addressing the peculiarities of 
its emergence, the criticisms raised, its provisions, and its main innovations. Finally, it 
proceeds with the analysis in the city of Montes Claros, verifying the process of 
formation of favelas, characterizing them as location, size, and the number of 
residents, and evaluating the procedures of urban land regularization that have 
already been used by the municipality, pondering on how this new legislation has 
interfered in the city's actions. As a result, it is verified that Montes Claros has not yet 
undertaken many concrete actions for the land regularization of its informal 
settlements and that any future processes will have to stick to much more than entitle 
the residents, but in guaranteeing the right to the city to themselves, having 
mechanisms and strategies so that Reurb is not triggered by real estate speculation, 
with the “eviction” of former residents, and serving as a cause of more exclusions. 

 

Keywords: Urban space. Land regularization. Right to the city. Favelas. Montes 
Claros/MG. 
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INTRODUÇÃO 

 
As discussões sobre as cidades e sobre o espaço urbano têm ganhado cada 

vez mais destaque, sendo que o tema vem tomando corpo em debates e estudos em 

variadas áreas como o Direito, a Sociologia, o Urbanismo, a Geografia, a Filosofia 

vislumbrando aclarar questões sobre a organização das cidades e a questão urbana. 

As cidades são produto da interação entre diversos agentes, com interesses 

e dinâmicas diferentes, o que enseja vários problemas, principalmente relacionados 

ao acesso ao solo urbano, aos serviços e bens existentes na cidade. 

O crescimento das cidades e a urbanização, oriundos principalmente do 

processo de industrialização, fizeram surgir novos desafios e perspectivas para se 

analisar o urbano e a relação do homem com a cidade.  

O crescimento de uma cidade implica, muitas vezes, em ocupações de 

áreas perigosas e impróprias, precariedade das habitações e falta de acesso por 

parte da população aos serviços básicos que devem ser oferecidos pelo Estado. Por 

consequência, reflete diretamente a ineficiência dos gestores públicos que assistem 

tais áreas e não conseguem conter avanços imobiliários irregulares ou impor 

medidas de política urbana que visem a organização do espaço. 

No contexto das cidades brasileiras, há uma diferença entre a chamada 

“cidade legal” e a “cidade real”, isso devido a existência de assentamentos informais 

ocupados, principalmente, por pessoas de baixa renda, muitos deles, inclusive, sem 

condições de habitabilidade, diante da pouca infraestrutura oferecida pelo Estado, o 

que compromete o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da população urbana. 

Os loteamentos clandestinos e irregulares geram, ainda, uma situação de 

incerteza para grande parcela da população que vive nessas áreas. Loteamentos 

clandestinos são aqueles que não obtiveram a aprovação ou a autorização 

administrativa dos órgãos competentes, ao passo que, os loteamentos irregulares 

são aqueles aprovados, mas não executados, ou executados em descompasso com 

a legislação ou com os atos de aprovação, podendo ou não estar registrados. 

Importante ressaltar que alguns dos loteamentos clandestinos foram, 

inclusive, permitidos ou construídos pelo próprio Estado, que valendo-se de áreas 

públicas ou institucionais, passou a construir casas para a população de baixa 

renda, sem preocupar-se em regularizar a sua titulação. 

Tais assentamentos, irregulares e clandestinos, configuram a chamada 
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“cidade ilegal”, cujas áreas, a despeito de estarem inseridas nos espaços urbanos, 

dado o caráter precário das ocupações, muitas vezes não têm acesso regular a 

vários serviços públicos. Além de que, tais imóveis encontram-se à margem do 

sistema legal, desse modo, não podem ser legalmente vendidos, dados em garantia 

ou herdados; não se valorizam como o restante do mercado imobiliário; e muitas 

vezes não recebem o mesmo nível de investimento em infraestrutura por parte do 

Poder Público. 

A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 

10.257/2001) e outros textos jurídicos tratam dos princípios da função social da 

propriedade e da cidade. Verifica-se nesses institutos uma preocupação com a 

regularização fundiária da terra urbana, a fim de equacionar um grave problema das 

cidades brasileiras. O esforço legislativo mais recente pela promoção da 

regularização fundiária urbana é a Lei Federal de n° 13.465/2017, que flexibiliza 

normas anteriores no intuito de agilizar o procedimento de regularização, 

principalmente o registro dos imóveis e titulação dos ocupantes. 

Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.465/2017, o conceito de 

“regularização fundiária” sofreu algumas alterações, passando a dispor, nos termos 

de seu artigo 9º, que a Regularização Fundiária Urbana (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”. 

Ao dispor sobre os núcleos urbanos informais, a legislação passou a permitir 

a regularização não apenas dos núcleos irregulares, mas também dos núcleos 

clandestinos. Importante ressaltar que tal procedimento de regularização ocorre 

junto ao município em que as áreas estão situadas, já que este é ente federativo 

diretamente incumbido desse papel nos termos da nova lei. 

Ocorre, contudo, que as inovações legais, a despeito de soarem como um 

avanço possuem institutos polêmicos, como a desnecessidade de expedição do 

“Habite-se” dos domicílios, bem como a não obrigatoriedade de realização imediata 

por parte do município de obras de infraestrutura urbanas necessárias nas áreas, 

podendo o ente municipal apenas se comprometer a realizá-las em momento futuro, 

sem a necessidade inclusive de definição de prazo. Tais questionamentos levam a 

indagação se a regularização fundiária urbana, nos moldes previstos na lei, levaria a 

uma efetivação ou causaria algum impacto na consecução do acesso aos serviços 
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urbanos por parte dos moradores. 

Desse modo, propõe-se analisar como tem se dado o processo de 

regularização fundiária urbana no tocante às favelas. Em específico, utiliza-se como 

recorte espacial a cidade de Montes Claros, buscando uma generalização do estudo, 

de modo a aplicar os resultados obtidos para ampliar ou dar início a discussão de tal 

realidade em outros municípios. 

Contextualizando, a cidade de Montes Claros teve, a partir da década de 

1960, um expressivo crescimento territorial decorrente, sobretudo, da implantação 

de indústrias incentivadas por meio da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE (LEITE, 2012). O impacto de tais investimentos ocasionou um 

aumento do fluxo migratório de trabalhadores para a cidade e, por consequência, 

inflou a demanda no mercado imobiliário, aumentando os preços e afastando o 

sonho da casa própria da realidade econômica da maioria dos imigrantes. 

Deste modo, a ausência de estrutura da cidade para receber a nova 

população e a alta de preços no mercado imobiliário local geraram um ambiente fértil 

para a exploração imobiliária clandestina, com criação de favelas e ocupações 

irregulares. 

É sabido que a cidade possui 29 (vinte nove) favelas, conforme 

levantamento divulgado pelo IBGE (2020), estando estas localizadas em regiões 

distintas, além de possuírem aspectos urbanos diversos. 

Diante do exposto, fica evidenciado que uma das formas de provimento da 

titulação imobiliária é através da regularização fundiária regulamentada pelo Poder 

Público.  O problema de pesquisa pode ser expresso pelas seguintes indagações: 

como os institutos jurídicos de regularização fundiária previstos na Lei Federal nº 

13.465/2017 estão sendo utilizados na cidade de Montes Claros? A regularização 

fundiária urbana nos moldes da Lei Federal nº 13.465/2017 resolve os problemas 

estruturais, urbanísticos e ambientais das favelas? Existe a possibilidade da 

regularização fundiária nos moldes da nova lei ser acionada como fator para a 

gentrificação das áreas e “expulsão” dos antigos moradores? 

Assim, constitui o objetivo geral da pesquisa propor uma reflexão sobre a 

aplicação da Lei da Reurb na regularização fundiária urbana de favelas, enfatizando 

o caso da cidade de Montes Claros/MG. Já os objetivos específicos consistem em: 

refletir sobre a produção do espaço urbano e o direito à cidade; promover uma 

discussão sobre os principais aspectos da Lei Federal n° 13.465/2017 tais como, 
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normas antecedentes, processo de surgimento, inovações legais e críticas aos seus 

institutos; caracterizar as favelas existentes na cidade de Montes Claros; e, verificar 

a legislação municipal relacionada à temática identificando as ações desenvolvidas 

pelo poder público para regularização de favelas em Montes Claros.  

Para o desenvolvimento da pesquisa e a consecução dos objetivos 

propostos foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

teórica e pesquisa documental.  

Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica a partir da consulta em livros, 

artigos de periódicos, documentos, dissertações, teses e sites fazendo uso de fontes 

primárias e secundárias. Foram consultadas obras de vários autores, tais como 

Lefebvre (1999; 2006; 2011), Maricato (2001; 2002; 2013), Harvey (1980; 2004; 

2005; 2012), Côrrea (1989), Rodrigues (1988; 2016), entre outros, que trabalham a 

questão do solo urbano, do direito à cidade e/ou da formação de favelas; obras de 

autores que tratam da lei da REURB, tais como Rosenvald (2017), Oliveski (2018), 

Murakami (2018), Nunes (2019) e Hermany (2017); bem como trabalhos de Leite 

(2005; 2010; 2011; 2012), referentes às favelas de Montes Claros. 

Foram consultados ainda, dados gerais sobre as favelas do Brasil e Montes 

Claros, extraídos do sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em especial dos levantamentos de 2019, lançados em 2020. Também foram 

utilizados dados espaciais sobre a cidade de Montes Claros, disponíveis no sítio 

eletrônico da Prefeitura de Montes Claros; imagem de satélite QuickBird, do ano de 

2015, bem como imagem de satélite retirada do Google Earth Satelite WorldView, do 

ano de 2020. 

Em seguida, foi realizada uma coleta de informações junto à Prefeitura 

Municipal de Montes Claros, em especial na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Procuradoria-Geral do Município, 

com vistas a se perquirir acerca da temática da regularização fundiária em Montes 

Claros, mormente acerca da existência dos imóveis que demandam essa política 

pública e dos eventuais processos em andamento. Foi analisada, também, a 

legislação municipal que regulamenta a matéria, além das ações empreendidas pelo 

Executivo para a promoção da regularização fundiária. 

Foram ainda elaborados mapas com as técnicas de Geoprocessamento por 

meio do software ArcGIS 10.2. Esses produtos cartográficos visam espacializar as 

favelas de Montes Claros, demonstrando os riscos e algumas infraestruturas 
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urbanas das áreas. 

A presente dissertação está organizada em três capítulos, sem contar esta 

parte introdutória, as considerações finais e as referências. 

O primeiro capítulo apresenta uma discussão acerca da produção do espaço 

urbano e de seus respectivos agentes transformadores, o que, diante dos interesses 

conflitantes desses personagens, leva à formação da denominada “cidade ilegal”. 

Traz uma reflexão sobre conceito de favela, dados gerais sobre as favelas do Brasil, 

além de abordar os aspectos relacionados à informalidade. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem da Política Urbana brasileira 

prevista na Constituição de 1988, sobre a função social da propriedade urbana, além 

de das disposições do Estatuto da Cidade, principalmente no tocante a sua diretriz 

de promoção da regularização fundiária. Ainda nesse capítulo, é analisado o sentido 

e a abrangência da regularização fundiária, traçando-se um breve histórico-

normativo, sendo, por fim, realizado um estudo sobre as principais disposições da 

Lei Federal no 13.465/2017, que atualmente regulamenta a matéria. Em específico, 

são indicados seus objetivos, suas modalidades, os legitimados para proceder ao 

seu requerimento, os institutos jurídicos que podem ser aplicados durante a sua 

execução, além de descrever, de forma geral, o trâmite do procedimento 

administrativo para a sua consecução, bem como as críticas que são feitas a alguns 

procedimentos e disposições previstos na lei. 

Em arremate, no terceiro capítulo, se debruça sobre a cidade de Montes 

Claros, abordando o processo de formação das favelas na cidade, além da 

caracterização dessas áreas no tocante às suas localizações e número de 

moradores. Traz ainda o instituto da regularização fundiária na cidade de Montes 

Claros, descrevendo as peculiaridades locais, analisando a legislação municipal 

existente sobre a questão, além das principais políticas públicas empreendidas pelo 

Poder Público para a sua equalização. 

Para concluir, as considerações finais trazem um momento de reflexão sobre 

os achados da pesquisa e apontamentos analíticos sobre o tema, que podem servir 

de base para trabalhos e análises futuras. 
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1. DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O DIREITO À CIDADE 
 

1.1. Os agentes da produção do espaço 
 
O estudo sobre o espaço urbano é complexo tendo em vista que está em 

constante produção, com a atuação dinâmica de diversos agentes com interesses 

muitas vezes conflitantes. 

O espaço, na concepção de Lefebvre (2006), é a obra de uma história, além 

de possuir a sua própria história, é fruto da ação humana sobre o próprio espaço ao 

longo do tempo e é construído por agentes com interesses distintos. 

Como dito, o espaço é um produto social, sendo a reprodução materializada 

da sociedade, funcionando como meio de controle, de produção e de dominação na 

medida em que é organizado social, política e economicamente por seus agentes. 

Esses agentes possuem interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, o que 

gera conflitos. 

Corrêa (1989) apresenta cinco categorias de agentes responsáveis por 

modelar a cidade capitalista: os industriais, os proprietários de terras, os promotores 

imobiliários, o Estado e as classes sociais excluídas. 

Os industriais veem a terra como suporte material para a produção 

capitalista. Assim, são caracterizados como consumidores de espaço, já que 

necessitam de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos locacionais 

necessários às atividades de suas empresas (CORRÊA, 1989). Contudo, as 

relações entre os industriais e a terra urbana são complexas, já que a especulação 

fundiária onera os custos de expansão, o que se opõe à necessidade de terrenos 

amplos e baratos, ocasionando o aumento do preço dos imóveis, atingindo os 

salários da força de trabalho (CORRÊA, 1989). De qualquer forma, a ação dos 

industriais tem um papel decisivo na definição dos usos da terra urbana, levando a 

distinção de áreas fabris e áreas de proletários próximas a elas e áreas nobres, onde 

reside a elite. 

Continuando nas categorias de Corrêa (1989), os proprietários de terras são 

aqueles detentores de todo e de grande parte de seu capital em frações de terras, 

assim, o aumento de seu capital não se dá pela circulação do mesmo, mas pela 

retenção e especulação diante da escassez de terras. Desse modo, os proprietários 

de terras atuam de forma ativa como especuladores, interessados tão somente no 

valor de troca de seus imóveis, sendo os principais influenciadores na conversão da 
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terra rural em terra urbana. Essa categoria de agentes atua diretamente na 

expansão da cidade por meio da periferia urbana, já que enquanto novas áreas são 

loteadas na periferia urbana, outras áreas localizadas mais próximas a áreas 

centrais ou áreas de interesse permanecem como vazios urbanos à espera de 

valorização por intermédio de obras de infraestrutura pública. 

Retomando a tipologia de Corrêa (1989), tem-se a outra categoria de 

agentes, que são os promotores imobiliários. Trata-se de um conjunto de agentes 

que, juntos e articulados, realizam parcialmente ou totalmente as operações de 

incorporação, estudo técnico, construção de imóveis, comercialização e 

financiamento dos mesmos. Essa categoria financia com seu próprio capital ou 

obtém financiamentos para as obras, compra os terrenos para o empreendimento 

imobiliário, realiza os estudos técnicos e os projetos de edificação valendo-se da 

legislação urbanística do município, obtém a aprovação dos projetos, constrói os 

imóveis e os comercializa (ou na fase da planta, durante ou após a construção). 

Ainda nas categorias de Corrêa (1989) tem-se o Estado como um dos 

agentes da produção do espaço urbano. O Estado situa-se no centro de uma arena 

onde vários interesses se enfrentam. Ademais, o Estado detém o poder de definir ou 

executar ações que impactam significativamente as dinâmicas urbanas, tais como, 

estabelecer instrumentos normativos, tributar as propriedades fundiárias de acordo 

com seu valor, seu uso e localização, construir as obras de melhorias urbanas, como 

vias de tráfego, sistemas de energia, água e esgoto, praças, parques, etc., além de 

definir a localização de algumas obras ou estruturas de desmonte urbano, tais como 

aterros sanitários. 

Além disso, o Estado define os tamanhos mínimos dos lotes, os tipos de 

usos que cada área urbana pode ter, e influencia diretamente no processo de 

valorização ou desvalorização de determinadas áreas. Ou seja, a esfera de atuação 

do Estado é extremamente vasta e complexa, contudo não se dá de forma neutra, já 

que sua ação, conforme as palavras de Corrêa (1989, p. 26), “é marcada pelos 

conflitos de interesse e disputas pelo poder”.   

David Harvey (2005), em uma visão marxista sobre o Estado, o considera o 

agente central na sociedade capitalista. Para o autor, o Estado se baseia na 

contradição entre interesses particulares e as demandas da sociedade, e busca 

solucionar essa questão através de duas estratégias, quais sejam expressar os 

interesses das classes hegemônicas como sendo legítimos e próprios do Estado, 
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trazendo uma aparência de autonomia diante das classes dominantes e 

transformação de interesses da classe dominante em interesses comuns, ou seja, 

conversão de interesses particulares das classes dominantes em ideais universais 

(2005, p. 81). 

Harvey (2005, p. 84) considera ilusória a ideia de que o Estado expressa os 

interesses comuns da população. Ressalta que o Estado, principalmente através de 

seu sistema legal, tem um papel crucial na manutenção do sistema capitalista, já que 

ele fornece sustentação e garantia de manutenção às relações existentes, como por 

exemplo, a garantia do direito à propriedade privada, o cumprimento de contratos, a 

estabilização do sistema monetário, entre outras ações. 

Também Uriarte (2014, p.126) corrobora essa ideia ao afirmar que: 

Como o Estado serve ao capitalismo, as normas e códigos 
respondem a uma concepção de ordem, racionalidade e higiene 
próprias da lógica capitalista que separa lazer de casa, o trabalho de 
prazer, a natureza da alimentação, a locomoção das relações, e 
assim sucessivamente. 

 
Singer (1979, p. 34), ao discorrer sobre o solo urbano, ressalta o papel 

relevante do Estado nas dinâmicas do espaço urbano, já que mediante a realização 

de obras de infraestrutura em determinadas zonas da cidade, o Estado propicia 

àquelas áreas o recebimento de novas empresas e moradores que anteriormente 

optaram por outras localizações, o que, por consequência, valoriza o solo dessas 

regiões. 

Retomando as categorias de Corrêa (1989), tem-se o último grupo de 

agentes que atuam na produção do espaço urbano, os grupos sociais excluídos. 

Esse grupo é constituído pela população que não possui renda para pagar aluguel 

em imóveis decentes, muito menos para adquirir um imóvel próprio, tendo que residir 

em habitações coletivas precárias (cortiços), casas autoconstruídas em áreas 

periféricas, favelas, invasões, ocupações irregulares do solo urbano e conjuntos 

habitacionais produzidos pelo Estado. 

Uma nova miséria se estende que toca principalmente o proletariado 
sem poupar outras camadas e classes sociais: a miséria do habitat, a 
miséria do habitante submetido a uma cotidianidade organizada (na e 
pela sociedade burocrática de consumo dirigido). Para aqueles que 
ainda duvidariam de sua existência como classe, a segregação e a 
miséria de seu “habitar” designam na prática a classe operária 
(LEFEBVRE, 2011, p. 138). 

 
A favela surge como alternativa de moradia para aqueles que não 
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conseguem comprar uma casa pronta, nem um terreno ou até mesmo pagar os 

aluguéis arbitrados pela indústria imobiliária, sendo, portanto, para muitos, uma 

estratégia de sobrevivência contra uma ordem urbana segregadora (RODRIGUES, 

1988). 

Desse modo, observa-se que de um lado tem-se a ação de grupos 

vinculados aos interesses do capital, apoiados em um grande poder de barganha 

junto ao Estado, que veem a cidade como um campo para produção e exploração, 

lucros, juros e rendas, ou seja, como uma mercadoria com a finalidade específica de 

reprodução do capital. Do outro lado, têm-se os usuários da cidade que querem dela 

apenas melhores condições de vida (transporte, moradia, saneamento, educação, 

saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, segurança) (MARICATO, 2013). 

Lefebvre (2011, p. 74/75) ao discorrer sobre a cidade, urbanização e 

industrialização explica que as práticas dos agentes detentores do capital são, em 

geral, baseadas nas seguintes ações de reorganização espacial: 

 A incorporação das terras rurais, a cidade em expansão ataca o campo, não 

só no tocante ao solo, mas também no que se refere a estilo de vida, padrões 

de consumo e valores, ou seja, a vida urbana penetra na vida camponesa 

despojando-a de elementos tradicionais. 

 Aumento e densificação do tecido urbano, que deteriora ou explode os 

núcleos urbanos antigos. O núcleo urbano torna-se um produto de consumo, 

sendo os núcleos urbanos antigos acionados como produtos para 

estrangeiros e turistas, ou seja, se tornam, ao mesmo tempo, lugares de 

consumo e locais para o consumo do lugar. A cultura se dissolve, tornando-se 

objeto de consumo, de lucro, de produção para o mercado (LEFEBVRE, 2011, 

p. 79). 

 A conformação de áreas de exclusão e segregação residencial, muitas vezes 

sob o argumento de organização da cidade. 

 Na legitimação de todas essas práticas, no âmbito do poder público.  

Necessário expor mais considerações sobre a terceira ação já que essa, 

mais do que as outras, está diretamente relacionada com a temática desta pesquisa. 

Para exemplificar sua constatação acerca da ação direta, ativa e de forma voluntária 

das classes (ou frações delas) detentoras do capital nos processos de 

transformação das dinâmicas urbanas, Lefebvre (2011, p. 21), vale-se do ocorrido na 

cidade de Paris a partir do século XIX. 
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Até a metade do século XIX, a burguesia parisiense havia conquistado, com 

muitas lutas contra a nobreza, a cidade. A burguesia, com seus ideais de 

crescimento econômico, com os instrumentos ideológicos derivados de Adam Smith 

e com grande racionalidade, almejava caminhar na direção de uma verdadeira 

democracia. Entretanto, acabou por substituir a opressão pela exploração. 

Em 1948 a burguesia parisiense estava consolidada na cidade, ela possuía 

os meios de ação, as residências, recursos financeiros e influência no Estado, 

contudo, essa burguesia estava cercada pela classe operária, que residia nas 

periferias imediatas ou, muitas vezes, nos andares superiores alugados das mesmas 

construções habitadas por burgueses. 

Essa aparente desordem urbana ameaçava a burguesia, que elaborou uma 

estratégia de classe para reestruturação e remanejamento da cidade de Paris, 

expulsando do centro urbano o proletariado, e, matando assim, ainda no início o 

embrião de uma democracia urbana (LEFEBVRE, 2011, p. 22, 23). 

O executor dessa estratégia de classe foi o barão Haussmann, advogado, 

funcionário público, político e administrador francês, conhecido também como o 

"artista demolidor", nomeado prefeito de Paris em 1853. Haussmann substituiu as 

ruas tortuosas de Paris, por longas avenidas, os bairros sórdidos por bairros 

aburguesados, arranjando espaços vazios para construção de boulevards, em uma 

atitude, tal como expressada por Benjamin Péret de "pentear Paris com as 

metralhadoras". O urbanismo Haussmaniano expulsou o proletariado do centro 

urbano, transferindo-o para “periferias desurbanizadas e, no entanto dependentes da 

cidade” (LEFEBVRE, 2011, p. 25). 

Valendo-se do exemplo da cidade de Baltimore em Maryland nos Estados 

Unidos, David Harvey (2004) chega a constatações semelhantes. Ao dispor sobre os 

“espaços de utopia” acionados na referida cidade, Harvey (2004, p. 202/204) 

ressalta o quanto a prefeitura era solidária com a demolição em massa de grandes 

concentrações de residências de pessoas de baixa renda, em uma tentativa de 

afastá-los do centro urbano e direcioná-los aos subúrbios, em uma ação compatível 

com a constatação de Engels de que a única solução encontrada pela burguesia 

para seus problemas é afastá-los das vistas. 

Em síntese, pode-se afirmar que cada um dos agentes atuantes na 

produção do espaço urbano age à sua maneira, com seus interesses e suas 
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peculiaridades na produção do espaço trazendo impactos no uso e ocupação do 

solo e, principalmente, no surgimento de uma “cidade legal”, em contraste com uma 

“cidade ilegal”. 

Toda essa complexidade no processo de produção do espaço urbano nos 

conduz a uma reflexão acerca do direito à cidade, conforme preconizado noa 

escritos de Lefebvre, tema que será exposto a seguir. 

 

1.2. Do Direito à Cidade 
 

O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre foi o primeiro a cunhar o termo 

“direito à cidade” em sua obra de mesmo nome do ano de 1968. O autor discorre 

sobre as cidades e o processo de urbanização, ressaltando os problemas trazidos 

pelo fenômeno urbano, tais como a segregação, a sobreposição da cidade sobre o 

campo, o crescimento desordenado (ou ordenado pelos agentes de produção do 

espaço urbano), a lógica de produção subordinada ao valor de troca em detrimento 

do valor de uso, contrapondo com a necessidade de se garantir o chamado direito à 

cidade aos seus moradores. 

O direito à cidade refere-se, sobretudo, ao direito de experimentar e usufruir 

toda centralidade urbana, sem que ocorram segregações (espaciais ou temporais) 

que impeçam os moradores de usufruírem dos direitos disponíveis no espaço urbano 

(LEFEBVRE, 2011, p. 134). 

Diante disso, a concepção do direito à cidade traz um novo olhar sobre a 

cidade, espaço urbano e as medidas que devem ser adotadas para que os citadinos 

disponham, verdadeiramente, do acesso aos bens e serviços fornecidos pela cidade.  

Para Lefebvre (2011, p. 134), o direito à cidade é uma manifestação superior 

dos direitos à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar, 

ao direito à obra e ao direito à apropriação. 

Assim dizendo, não se trata apenas da moradia, ou da regularização de uma 

posse ou propriedade, o direito à cidade abarca os direitos advindos do espaço 

urbano, as infraestruturas, ao meio ambiente equilibrado, aos acessos a bens e 

serviços da cidade, sem barreiras espaciais (distâncias ou dificuldades de 

deslocamento) ou impedimentos advindos da falta de tempo por parte dos citadinos. 

Está relacionado ainda às relações com outros moradores, ao lazer, à cultura, aos 

usos do espaço urbanos e a não existência de preconceitos. 



21 
 

Importante salientar, entretanto, que o aumento da população urbana gera 

uma elevação no preço da terra urbanizada, o que faz com que os trabalhadores 

com menores condições financeiras sejam expulsos para áreas menos urbanizadas 

e até sem “nenhuma” urbanização. 

Arlete Moysés Rodrigues dispõe que: 

Fora do circuito da riqueza, é visível a outra face do urbano, em geral 
nas periferias distantes e nas áreas centrais “degradadas”. São nelas 
que trabalham, moram e circulam os trabalhadores, nelas se 
encontram favelas, ocupações coletivas de terra, cortiços, casas 
precárias, conjuntos habitacionais de casas/apartamentos com 
dimensões mínimas, edifícios precários utilizados para escolas, 
creches, postos de saúde, hospitais. As ruas são estreitas, sujas, 
esburacadas, com pouca ou nenhuma iluminação pública por onde 
circulam ônibus, vans, caminhões, carros velhos que colocam em 
risco a vida dos que neles são transportados (RODRIGUES, 2007, p. 
76). 

Os planejadores urbanos muitas vezes ignoram a existência das classes mais 

baixas, como se elas simplesmente sumissem após a jornada de trabalho. 

Entretanto, “na cidade real, os trabalhadores não são invisíveis, os trabalhadores e 

os problemas não desaparecem, mas pelo contrário, são visíveis e para ignorar as 

causas são tidos como causadores dos problemas a que estão submetidos” 

(RODRIGUES, 2007, p. 75). 

A desigualdade socioespacial, cada vez mais visível nas cidades, é tida 

muitas vezes como um descompasso entre o crescimento populacional e a presença 

do Estado no urbano. Imagina-se que desigualdade expressa pelas áreas de 

pobreza poderia ser resolvida com a implementação de infraestruturas, ocorre que 

as infraestruturas, por vezes, valorizam o local e expulsam boa parte dos antigos 

moradores para áreas mais distantes e ainda precárias (RODRIGUES, 2007, p. 78). 

Outras vezes a problemática urbana é vista apenas como a falta de moradias, 

o que oculta mais uma vez os reais problemas da cidade. Pensa-se que construção 

de mais casas seria a solução para as questões sociais urbanas. “Um pensamento 

urbanístico que dirige iniciativas dos organismos públicos e semipúblicos, é 

simplesmente o projeto de fornecer moradias o mais rápido possível pelo menor 

custo possível” (LEFEBVRE, 2011, p. 26). 

Na realidade a sociedade “moderna” em sua ótica industrial, comercial e 

econômica é pouco capaz de fornecer soluções efetivas para a problemática urbana, 

optando assim por “pequenas medidas técnicas que prolongam o estado atual das 
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coisas” (LEFEBVRE, 2011, p. 80). 

Contudo, é facilmente perceptível a oposição entre os bairros pobres e os 

bairros ricos de uma cidade, é patente também que a valorização (ou 

desvalorização) das áreas urbanas é guiada pela lógica capitalista dos maiores 

detentores de terreno urbano. É notório ainda, que quando uma favela é “engolida” 

pela centralidade urbana e seu terreno passa a ser valorizado pela sua posição 

estratégica os conflitos urbanos se intensificam, e muitas vezes, esses moradores 

são expulsos e levados para outros terrenos periféricos menos valorizados. 

Diante desse quadro, é interessante ressaltar que o próprio Henri Lefebvre 

compreendeu o direito à cidade como uma utopia, mas o considerou uma utopia que 

deve ser buscada, já que chama atenção para o que não existe, mostrando a 

realidade urbana como ela é: segregadora, que objetiva mais o valor de troca ou 

valor de uso, regida pela ótica do capital (LEFEBVRE, 2011). 

Nas palavras de Rodrigues: 

A luta pelo direito à cidade é uma demonstração de que para alterar 
a desigualdade socioespacial é preciso construir novas utopias. Mas 
também utilizar instrumentais de análises que permitam compreender 
as contradições e conflitos da produção, reprodução ampliada do 
capital no espaço urbano. É entender a cidade como um espaço 
coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os 
seus habitantes (RODRIGUES, 2007, p. 86). 

 O direito à cidade é o direito à vida. Deve ser construído, a despeito de ser 

considerado utópico em toda a sua magnitude, posto que objetiva justamente 

transformar as segregações socioespaciais, diminuir as opressões, explorações e 

preconceitos. E assim mudará de alguma forma, o espaço segregado fruto do 

desenvolvimento desigual e do capitalismo (RODRIGUES, 2007, p. 87). 

Feitas essas breves considerações sobre a desigualdade que marca o espaço 

das cidades, é fundamental nesse estudo trazer ao debate a questão das favelas, 

item que é apresentado na sequência do texto. 

 

1.3. A questão das favelas 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, mais de 80% da população 

brasileira mora em áreas urbanas. Maricato (2001) ressalta que durante o processo 

de urbanização do Brasil surgiram vários territórios marcados por exclusão social e 

ilegalidade, isso devido ao não acesso por parte da população ao mercado formal 



23 
 

imobiliário, que passa a ocupar áreas privadas ou públicas, dando origem à 

chamada “cidade ilegal” que se constitui como uma alternativa popular para a 

problemática habitacional. Para a autora, “o processo de urbanização se apresenta 

como uma máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente” (MARICATO, 

2001, p. 39). 

O Estado é um agente com alta influência nesse processo, tanto por suas 

ações quanto por suas não ações. No Brasil, por exemplo, o Código Civil de 1916, 

que vigorou até 2002, defendia o direito de propriedade individual de maneira quase 

que absoluta, o que muito estimulou a especulação imobiliária e a ação dos 

proprietários de terra e dos promotores imobiliários. Nas palavras de Trindade (2012, 

p. 147), “essa prática subordinou o solo urbano a um ritmo de expansão, na 

aparência, caótico, mas que, na verdade, atendia a uma lógica muito particular: a do 

mercado privado de terras”. 

Por outro lado, o Estado tem certa conivência para com as ocupações ilegais 

de terra urbana, valendo-se de tal questão muitas vezes como estratégia para 

amortecer tensões sociais, além de que tal tolerância ocorre principalmente porque 

as terras ocupadas, quando de sua ocupação primária, estavam fora do interesse do 

mercado formal de terras (TRINDADE, 2012). 

A tipologia que mais corporifica esse universo de ilegalidades é a favela, não 

apenas porque muitas vezes desafia as normas urbanísticas, como também 

confronta o ordenamento jurídico em um de seus pontos mais sensíveis, que é a 

propriedade privada. Mas o que é favela, afinal? 

A formação das favelas é o resultado de um processo de exclusão social 

existente nas cidades. Uma das primeiras manifestações dessa exclusão social se 

dá pela segregação espacial. O fenômeno da formação das favelas evidencia a alta 

especulação imobiliária e o uso da terra como mercadoria, frutos de uma lógica 

capitalista de produção do espaço urbano. O preço atribuído às terras, regido 

principalmente pelos detentores das propriedades, faz com que a população de 

baixa renda tenha que ocupar clandestinamente espaços urbanos periféricos e sem 

infraestrutura básica, evidenciando assim, a segregação urbana. A ineficiência do 

Poder Público gerou um passivo de irregularidade que se reflete na dinâmica de uso 

e ocupação do solo urbano e nas relações de apropriação dos imóveis. Além disso, 

a segregação socioespacial é visível neste processo crescente de urbanização 

(SOARES, 2016). 
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O termo favela é originalmente brasileiro. Favela é o nome popular dado a 

várias plantas brasileiras, da família Euphorbiaceae. A grande ocorrência da planta 

favela deu nome a uma encosta do arraial de Belo Monte de Canudos, o Alto da 

Favela (QUEIROZ FILHO, 2011). Belo Monte foi o cenário da Guerra de Canudos 

entre 1896 e 1897. Com o fim da guerra os soldados sobreviventes retornaram e se 

instalaram no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, capital do país na época. O 

Morro da Providência então foi rebatizado por esses novos ocupantes como Morro 

da Favela, tanto por uma homenagem ao ponto estratégico que permitiu a vitória das 

tropas quanto pelas semelhanças topográficas de ambos os locais. Com o tempo, o 

nome próprio se tornou substantivo, e o nome do morro passou a ser utilizado pelos 

jornais para caracterizar esse tipo de ocupação (QUEIROZ FILHO, 2011). 

A despeito de o termo favela ter se globalizado como referência ao conjunto 

de habitação carente de infraestrutura, ocupada por população de baixa renda e 

apresentando baixos indicadores sociais, a sua conceituação é complexa, pois não 

há um consenso quanto aos critérios usados para definir o que é favela. 

O IBGE adota o termo “aglomerado subnormal” para se referir às favelas, 

considerando nesse critério, no Censo de 2010, os aglomerados constituídos por 51 

(cinquenta e um) ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de 

título de propriedade e, pelo menos, uma das seguintes características: a) - 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou b) - 

carência de serviços públicos essenciais como coleta de lixo, rede de esgoto, rede 

de água, energia elétrica e iluminação pública. 

Entretanto, esse critério do IBGE foi criticado por vários especialistas, 

primeiramente, pelo limite quantitativo (no mínimo 51 moradias), que tende a 

subestimar a contagem das favelas (Marques, 2007), uma vez que as áreas com 

menos que 51 unidades habitacionais e com características de “aglomerado 

subnormal” não seriam consideradas. 

No levantamento sobre aglomerados subnormais divulgado pelo IBGE em 

2020, verifica-se que houve a retirada do critério quantitativo para definição das 

áreas pelo IBGE, que passou a considerar aglomerado subnormal como:  

 
Uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia 
– públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, 
em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, 
carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com 
restrição à ocupação. (BRASIL, 2020). 
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A crítica mais importante à definição censitária, porém, diz respeito ao 

critério da ausência de título de propriedade. Esse critério é de extrema importância 

para fins de regularização fundiária e urbanística, entretanto, é necessário salientar 

que existem várias situações de irregularidade ou ilegalidade quanto à posse da 

terra, por exemplo, existem ocupações de terras públicas e ocupações de terras 

privadas, existem ocupações com e sem o consentimento dos proprietários. 

Existem loteamentos irregulares, em que houve compra de um lote em 

empreendimento realizado em desacordo com projeto aprovado pela administração 

municipal, e existem loteamentos clandestinos em que o empreendimento foi 

realizado sem a aprovação do ente municipal. Nos dois casos os moradores não 

possuirão, a não ser após um processo de regularização fundiária ou por usucapião 

individual do imóvel, a propriedade formal dos imóveis, por aspectos jurídicos e 

urbanísticos, mas não se tratam de áreas de favelas (CASTRO, 2000, p.11). 

Outro aspecto relacionado aos dados censitários é a complexidade de se 

aferir o tipo de ocupação, já que muitas vezes o IBGE se vale das respostas 

fornecidas pelos próprios moradores que tendem a se declarar proprietários dos 

imóveis, já que essa distinção entre posse e propriedade não é tão clara para boa 

parte dos brasileiros, que consideram como suas propriedades as moradias que são 

fruto da autoconstrução ou que foram obtidas mediante “compra” com o ocupante 

anterior (SILVA et al, 2009, p. 57). 

Considerando que o objetivo do presente trabalho é analisar a regularização 

fundiária urbana, o enfoque na questão da propriedade é de grande importância, 

sendo necessário distinguir favela de loteamento irregular. 

A própria lei da REURB (Lei nº 13.465/2017), que será mais bem abordada 

no próximo capítulo, distingue assentamentos irregulares de assentamentos 

clandestinos. Os núcleos irregulares seriam aqueles que detêm a aprovação da 

prefeitura, mas que por alguma alteração de projeto o assentamento não mais se 

enquadra na permissão concedida, tornando-se irregular. Já o assentamento 

clandestino é aquele que nunca foi aprovado pela prefeitura, entrando em tal 

classificação as favelas. 

Contudo, nem todo assentamento clandestino pode ser considerado uma 

favela, já que em algumas situações, a despeito do assentamento não ser aprovado 

pela prefeitura, houve um loteador que tentou estabelecer certa ordem na dinâmica 
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urbanística e organizacional dos terrenos, não tendo sido o loteamento aprovado 

muitas vezes por ausência de entrada no procedimento pelo loteador ou por alguma 

falha no projeto apresentado, de qualquer forma, nesses assentamentos os 

moradores adquiriram aqueles terrenos do loteador, e muitas vezes até possuem 

contratos de compra e venda com tais loteadores. 

Sobre os loteadores clandestinos, Caseiro (1979) defende a existência de 

três espécies: a) o que loteia sem aprovação prévia do projeto e com desrespeito às 

normas substanciais; b) o que loteia sem aprovação prévia do projeto, mas respeita 

as normas substanciais; e c) o que loteia com aprovação prévia, com respeito às 

normas, burlando posteriormente a vigilância dos poderes públicos e comercializa os 

lotes com violação às normas. 

Maricato (2002) traça uma comparação entre favelas e loteamento 

clandestino, estabelecendo que se diferem principalmente pelo contrato de compra e 

venda que garante algum direito ao morador do loteamento clandestino. 

Feitas essas considerações, para fins de estudo do presente trabalho, serão 

consideradas como favelas os assentamentos clandestinos que originalmente se 

deram por “invasões”, termo que é colocado entre aspas, porque não sinaliza 

invasões no sentido direto da palavra, que poderia representar algo que foi feito à 

surdina ou na “calada da noite”, já que a formação de uma favela é claramente 

perceptível no cenário urbano e muitas vezes permitida, mesmo que tacitamente, 

pelos proprietários dos terrenos e pelo Estado para aliviar as tensões sociais, tendo 

em vista que essas originalmente se formam em terrenos rejeitados pelo mercado 

imobiliário formal, ou pela distância ou por estarem em áreas com algum risco 

ambiental. 

Vistos tais conceitos, passa-se a análise geral de dados brasileiros sobre 

favelas. Importante considerar que a despeito das críticas feitas ao critério do IBGE 

para definição de aglomerados subnormais, adotado no Censo 2010, a maior fonte 

de dados do Brasil, em um panorama nacional, sobre favelas e sua população são 

os fornecidos por esse órgão. 

Além disso, com a revisão do conceito pelo próprio IBGE e com os novos 

levantamentos estimados apresentados em 2020 é possível ter um panorama sobre 

a questão das favelas no país. 

Conforme dados do censo do IBGE/2010, o Brasil possuía 6% da sua 

população (11.425.644 pessoas) residindo em aglomerados subnormais, distribuídas 
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em 3.224.529 domicílios particulares ocupados, em 6.329 aglomerados subnormais, 

em 323 cidades, ou seja, 5,6% dos domicílios brasileiros (BRASIL, 2010). 

Segundo o IBGE houve, entre 1991 e 2010, um aumento em mais de 60% 

da população residente nos aglomerados subnormais, passando de pouco menos de 

7 milhões para mais de 11,4 milhões de pessoas. 

De acordo com estimativas do IBGE, em 2019, cujos dados foram 

divulgados em 2020, havia 5.127.747 domicílios ocupados, em 13.151 aglomerados 

subnormais no país. Essas comunidades estão localizadas em 734 municípios, em 

todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal, ou seja, um aumento 

significativo principalmente na quantidade de aglomerados subnormais e no número 

de municípios, se comparado com os dados do censo 2010. 

Além disso, o maior percentual no número de aglomerados subnormais se 

comparado ao aumento percentual no número de domicílios pode ser explicado pela 

inclusão dos aglomerados com menos de 51 domicílios que não eram abarcados 

pelos parâmetros do Censo 2010. 

De acordo com os dados divulgados em 2020 pelo IBGE, quatro estados do 

país: Amazonas (34,59%), Espírito Santo (26,10%), Amapá (21,58%) e Pará 

(19,68%) possuem mais de 15% de seus domicílios em áreas de aglomerados 

subnormais. 

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com o maior número de 

domicílios em aglomerados subnormais. São Paulo possui mais de 1.000.000 de 

domicílios nessas áreas, o que corresponde a pouco mais de 7% dos seus 

domicílios totais. O Rio de Janeiro possui 717.326 domicílios em aglomerados 

subnormais, 12,63% de seus domicílios totais. A Bahia, por sua vez, tem 469.677 

domicílios nessas áreas, o que corresponde a 10,62% de seus domicílios totais. 

O Estado de Minas Gerais, de acordo com os referidos dados, possui 

231.385 domicílios em aglomerados subnormais, o que corresponde a 3,43% de 

seus domicílios totais. Belo Horizonte, a capital do Estado, possui 11,46% de seus 

domicílios em aglomerados subnormais. 

Por óbvio que são dados estimados, e apenas após a coleta e divulgação 

dos dados do Censo 2020, adiado, devido à pandemia de COVID-19, será possível 

traçar melhor esse paralelo dos últimos 10 (dez) anos a nível nacional. 
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1.4. Os aspectos sociojurídicos da informalidade 

 
Ao expor sobre os assentamentos informais, e aqui pode-se enquadrar as 

favelas, Fernandes (2011, p. 6) elenca, em suas palavras, os “fardos da 

informalidade”, ou seja, os impactos jurídicos, sociais, ambientais, políticos e 

econômicos da informalidade na posse da terra urbana. 

Para o autor, o impacto jurídico é advindo da ausência de segurança da 

posse por parte dos moradores, que estão sujeitos a despejos pelos proprietários e 

autoridades públicas (FERNANDES, 2011, p. 8). 

O impacto social é oriundo da exclusão, muitas vezes, dessas áreas ao 

acesso normal aos benefícios urbanos. Junto a isso se tem os estigmas sociais 

ligados a algumas comunidades informais (FERNANDES, 2011, p. 8). 

Esse estigma não é presente apenas em favelas de grandes centros 

urbanos. Em Montes Claros ele é perceptível na favela Cidade Cristo Rei, cuja 

história é marcada por estigmas e identificações atreladas à criminalidade. Essa 

ideia de território perigoso, de área onde as pessoas não podem circular afeta 

diretamente a vida dos moradores da favela, que se veem alvo de vários 

preconceitos atrelados ao local que vivem, dificultando inclusive o acesso ao 

mercado de trabalho.  

O minidocumentário “O lugar não te define” produzido pelo Programa 

Mediação de Conflitos (PMC), da Secretaria de Estado Segurança Público (Sesp), 

apresentado em maio de 2019, traz depoimentos dos moradores da Cidade Cristo 

Rei sobre os estigmas e preconceitos que sofrem por residirem no local. Os relatos 

mostram que a discriminação é tão forte que alguns moradores sequer conhecem o 

centro da cidade de Montes Claros, área inclusive geograficamente próxima à favela, 

por medo, de não serem bem recebidos. Os moradores relatam que os 

prejulgamentos ficam claros na busca de um emprego quando informado o local de 

residência e que o preconceito também está presente na atuação das autoridades 

policiais. Nas palavras de uma das moradoras entrevistadas no minidocumentário, 

Jane, “você não se sente incluído, você não se sente parte de uma sociedade pelo 

fato de você morar em um determinado lugar”. (O LUGAR NÃO TE DEFINE, 2019). 

Além do impacto social, o impacto urbano-ambiental dos assentamentos 

informais gera áreas precárias, instituídas com ou nenhum planejamento, marcadas 

por riscos e baixas condições sanitárias, “as ruas estreitas, ocupações densas, 
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construções precárias, dificuldades de acesso e circulação, falta de ventilação, falta 

de saneamento e falta de espaços públicos” são alguns dos problemas enfrentados 

(FERNANDES, 2011, p. 9). 

A ocupação de áreas com algum risco inerente, como inundações, 

deslizamentos, incêndios, alagamentos, riscos estruturais e elétricos é um cenário 

bem comum nas favelas, que em geral ocupam áreas não que eram tão atrativas ao 

mercado formal de terras quando da sua constituição. 

O impacto político por sua vez vem da ausência de definição clara para os 

moradores de quais são os seus direitos, fazendo com que estes sejam aliciados por 

políticos, em estratégias para ganhar votos, com promessas de algumas melhorias 

urbanas para as áreas sem de fato se atentarem para irregularidade fundiária 

(FERNANDES, 2011, p. 10). 

Por fim, impacto econômico e tributário se relaciona tanto a exclusão, muitas 

vezes, dos assentamentos informais do recolhimento de tributos como o Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU), quanto ao fato dos projetos de regularização 

fundiária tenderem a ser bem mais caros do que a construção de novos loteamentos 

legalizados e urbanizados (FERNANDES, 2011, p. 10). 

Diante dos impactos, custos sociais da informalidade e aos direitos à terra 

por parte dos moradores ante do decurso do tempo de posse, é cada vez mais difícil 

cogitar a não regularização fundiária das áreas. 

Entretanto, é necessário discorrer bem sobre esse processo de 

regularização fundiária, pois como dito por Fernandes (2011, p. 20), “as políticas de 

regularização mal concebidas normalmente reforçam a segregação socioespacial e 

a informalidade urbana”, já que se forem bem concebidas podem ser prejudiciais aos 

interesses dos mais pobres e trazerem vantagens para incorporadores urbanos e 

outros grupos socioeconômicos privilegiados, através, por exemplo, de uma 

gentrificação das áreas e exclusão dos antigos moradores. 

De qualquer forma é evidente que as favelas são uma realidade de vários 

municípios do país, principalmente os de médio e grande portes, assim analisar os 

mecanismos e possibilidades de regularização dessas áreas e formas de garantir os 

direitos à cidade a esses moradores é algo cada vez mais necessário. É nesse 

contexto que se faz a análise da Lei Federal nº 13.465/2017, a fim de verificar se as 

disposições da lei são capazes de trazerem melhorias significativas no contexto das 

favelas do país, sem promover mais exclusões. 
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2. DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
 

A complexidade da gestão fundiária no Brasil pode ser explicada pelos 

inúmeros procedimentos formais constituídos justamente para evitar possíveis 

fraudes e pela grande ocupação “irregular” do espaço, dada, muitas vezes, não por 

desejo próprio, mas por força das circunstâncias históricas do processo de 

urbanização, com concentração fundiária nas mãos de poucos, exclusão social de 

muitos, alto valor da terra urbana e mobilidade precária, entre outras mazelas 

urbanas. 

A título de exemplo, o princípio da continuidade registrária impõe uma rigidez 

que não acompanha, muitas vezes, a dinâmica da realidade urbana, gerando um 

constante descompasso entre o registrado formalmente e o transacionado 

informalmente. 

Além disso, a despeito do princípio da função social da propriedade estar 

presente na atual Constituição Federal Brasileira, a concepção pela defesa da 

propriedade privada como um direito irrestrito e absoluto em face de qualquer outro, 

presente, por exemplo, no Código Civil de 1916, vigorou durante anos ao longo do 

desenvolvimento urbano brasileiro. 

O liberalismo exacerbado em relação à propriedade privada estimulou a 

prática da especulação imobiliária, subordinando a expansão do solo urbano a um 

ritmo aparentemente caótico, mas que atendia a lógica particular do mercado 

privado de terras (TRINDADE, 2012, p. 146/147). 

É a lógica da cidade mercadoria em detrimento da cidade como direito à 

terra. Essa perspectiva gera entraves à função social do espaço e ao direito à 

moradia adequada. 

Para Holston (1993, p. 71), essas formalidades excessivas, aliadas ao 

sistema privado e complexo de gestão do cadastro de imóveis pelos cartórios no 

Brasil, somados com o histórico latifundiário da ocupação brasileira, contribuíram 

para a apropriação bastante desigual do solo, beneficiando a concentração fundiária 

da propriedade nas mãos de poucos. 

 

2.1. Conceitos e aspectos da Regularização Fundiária Urbana 
 

A regularização fundiária urbana possui um sentido estrito e um sentido 
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amplo. Em seu sentido estrito, regularização fundiária é a regularização jurídica dos 

lotes, isto é, a entrega de um título de propriedade ou de outro instrumento jurídico 

que garanta a segurança da posse. Já em sentido amplo, a regularização fundiária 

abarca as melhorias estruturais, os serviços urbanos, os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos da área, de modo a trazer melhorias para os moradores 

que extrapolem a mera titulação e registro da posse. 

Fernandes (2011, p. 28), ao explicar tais sentidos, esclarece que as 

abordagens da regularização fundiária variam de acordo com os contextos dos 

países e os objetivos das autoridades públicas, sendo dois os principais paradigmas. 

O primeiro deles, o do sentido estrito, entende a regularização titulatória, com a 

emissão de escrituras dos imóveis, como algo suficiente, já que a propriedade/posse 

formal dos imóveis pode ser utilizada pelos moradores para realizar empréstimos e 

financiamentos, dando os mesmos como garantia o que irá reduzir a pobreza e 

propiciar melhores potenciais econômicos a esses moradores. 

Esse paradigma é influenciado pelas ideias de Hernando de Soto, 

economista peruano, que entende que a titulação dos imóveis permite que os seus 

moradores tenham acesso a linhas de crédito mediante hipoteca, podendo se valer 

desses recursos para melhorias nos imóveis e outros investimentos (DE SOTO, 

2001).  

Na concepção de Soto, isso integraria os pobres urbanos no mercado e 

erradicaria a pobreza. Por soar muito atraente a proposta de Hernando de Soto foi 

amplamente aceita como antídoto contra a pobreza urbana com o apoio de agências 

bilaterais e multilaterais de desenvolvimento, a exemplo do Banco Mundial 

(FERNANDES, 2011, p. 29). 

Contudo, por se preocuparem tão somente com a escrituração, as políticas 

públicas urbanas sob esse paradigma não levam em conta o contexto social, suas 

relações e propriedade, as rendas da terra urbana e não visam garantir proteções 

sociais, bem-estar e bens públicos (FERNANDES, 2013). 

Tal paradigma, da escrituração em sentido estrito, foi, por exemplo, o foco 

da política de regularização do Peru que distribuiu cerca de 1,6 milhão de escrituras 

de propriedade nos anos de 1996 a 2006 (FERNANDES, 2011, p. 30). 

Contudo, os resultados do processo de regularização adotado pelo Peru 

evidenciam que não houve mudanças significativas no acesso ao crédito formal, 

demonstrando que o acesso ao crédito está mais relacionado à situação de emprego 
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do que a um título de propriedade (FERNANDES, 2011, p. 34). 

Retomando aos sentidos da Regularização Fundiária dispostos por 

Fernandes (2011, p. 28) passa-se à análise do segundo paradigma, o do sentido 

amplo. Este tem um âmbito mais vasto e vincula a legalização da posse da terra com 

as melhorias dos serviços públicos, planejamento urbano e políticas 

socioeconômicas relacionadas.  

Pode-se dizer que esse parâmetro é o adotado pela Constituição Federal 

Brasileira ao dispor sobre o direito à moradia adequada, intimamente relacionado à 

dignidade humana. 

Desse modo, a regularização fundiária de assentamentos informais está 

inserida nos objetivos de combate à desigualdade social e à assimetria de 

formalidade fundiária nas cidades, tanto concedendo títulos de propriedade/posse 

quanto eliminando as condições para surgimento de novos assentamentos informais. 

Nalini (2012, p. 167) disserta que a regularização fundiária em sentido amplo 

comporta três dimensões: dimensão urbanística, dimensão jurídica e dimensão 

registrária. A dimensão urbanística trata das melhorias das condições de 

habitabilidade e vida da população. A dimensão jurídica, por sua vez, vem da 

segurança jurídica com a aquisição da propriedade e o reconhecimento da posse. 

Enquanto a dimensão registrária consiste no lançamento destes direitos reais nas 

matrículas dos imóveis e titulação dos moradores. 

Do revogado artigo 46 da Lei Federal nº 11.977/2009, extrai-se uma boa 

definição de regularização fundiária: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo 
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. (BRASIL, 2009)  

 
Desse modo, tem-se que a mera regularização fundiária de uma área, com a 

titulação da posse ou da propriedade dos ocupantes não contempla a finalidade real 

da regularização fundiária, já que seu fundamento extrapola uma concepção 

meramente jurídica e registrária, devendo-se considerar os aspectos urbanísticos, 

econômicos e sociais da área e beneficiários. Ou seja, a regularização fundiária 

urbana trata-se de um conjunto de medidas que extrapolam a mera titulação a fim de 

garantir aos moradores a segurança de suas posses e bem estar urbano social e 
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ambiental, em outras palavras deve buscar garantir o direito à cidade a esses 

moradores. 

Nas palavras de Fernandes (2011, p. 38) não basta “legalizar o ilegal” sem 

que ocorram mudanças no sistema urbano que levou à ilegalidade, especialmente 

sem uma luta contra a pobreza. A titulação por si só oferece segurança jurídica da 

posse ou propriedade aos moradores, algo necessário, contudo insuficiente para 

promover a integração socioespacial, o que pode inclusive comprometer a 

permanência das comunidades nos assentamentos regularizados. 

Vistos os conceitos e dimensões da regularização fundiária necessário se 

faz compreender a utilização do instituto no Brasil e sua abordagem no período 

anterior à Lei da REURB. 

 

2.2. Os precedentes normativos à Lei da REURB 
 

Antes de analisar os dispositivos de regularização fundiária da Lei 

13.465/2017 é necessário trazer um breve histórico normativo sobre a temática. 

No Brasil Colônia, durante o século XVI até início do século XIX, o regime de 

concessão de terras era na forma de sesmarias, lotes de terras distribuídos a um 

beneficiário, sesmeiro, em nome do rei de Portugal, condicionada à ocupação efetiva 

e ao uso produtivo da terra.  

A terra era considerada um patrimônio do rei de Portugal que doava parte 

dela às pessoas escolhidas ante qualidades pessoais, serviços prestados à Coroa 

ou status social. É nesse contexto que se consolidam os grandes latifúndios no 

Brasil. 

Já no espaço urbano, a terra urbana colonial  

 
[...] era cedida pela Câmara, instância de poder local, detentora de 
um 'termo' sobre o qual tinha jurisdição legal, jurídica, militar, 
econômica e administrativa, com o poder de conceder terra para 
moradias e exploração, quer gratuitamente, quer através do 'foro', 
que era parte de seus rendimentos (GLEZER, 2007, p. 58). 
 

Em 1850, com a Lei de Terras, a única forma permitida de aquisição de terras 

públicas passou a ser através da compra e venda, sendo regulamentadas também 

as chamadas terras devolutas. Essa norma modificou completamente a forma de 

acesso à terra, ao passo que substituiu o sistema de propriedade hereditário das 

sesmarias pelo sistema de aquisição de propriedades privadas através de relações 

de mercado. Pela Lei de Terras os possuidores de títulos de sesmarias, residentes e 
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que deram às suas terras uso produtivo passaram a ser considerados proprietários.  

No tocante às terras devolutas eram entendidas como terras públicas que não 

se achavam aplicadas a algum serviço ou uso do Estado ou aquelas terras que, por 

omissão de seus possuidores, voltavam a ser incorporadas à Coroa para nova 

destinação.  

Desse modo, a partir da Lei de Terras de 1850, a terra só poderia ser 

adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmarias, 

tampouco a ocupação por posse. No tocante às situações já consolidadas, era 

permitida a regularização das terras cultivadas e que constituíssem a morada 

habitual do posseiro, cabendo os possuidores registrarem suas terras nas paróquias 

da circunscrição destas, dando origem assim ao primeiro cadastro imobiliário no 

país.  

No Registro Paroquial, cabia ao vigário da paróquia local a responsabilidade 

de abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros de registros onde eram transcritas as 

declarações apresentadas pelos detentores.  

A Lei de Terras foi o marco sobre a regulamentação da propriedade privada 

no Brasil, e tanto as primeiras Constituições do país quanto o Código Civil de 1916, 

que perdurou no país até o final de 2002, se desdobraram a partir dessa noção da 

propriedade com um caráter privado, o que contribuiu para a concentração de terras 

e formação irregular do solo urbano. 

Na década de 1930 o parcelamento do solo urbano passou a ser regrado pelo 

Decreto-Lei 58/1937 e pelo Decreto 3.079/1938, passando a se exigir dos loteadores 

a elaboração de projeto de parcelamento de solo, instituição de infraestrutura nos 

projetos, além de trazer regras contratuais para as compras e vendas, 

principalmente as realizadas de forma parcelada, a fim de proteger os compradores 

de fraudes que poderiam ser aplicadas pelos loteadores, tais como a venda do 

mesmo terreno para outro comprador.  

Contudo, os decretos não foram efetivos para conter o aumento de 

loteamentos informais, sem ou com pouca condição de habitabilidade em total 

desacordo com as regras de parcelamento do solo. 

Como tentativa de solucionar a deterioração das terras urbanas ante ao 

descumprimento pelos loteadores das normas de parcelamento e venda de lotes, e 

com a proliferação de loteamentos informais, foi editada a Lei 6.766/1979 que 

estabeleceu condições para o parcelamento além de trazer as situações que o 

parcelamento do solo seria inadmissível, definindo como infração e crime a venda de 
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lotes sem aprovação e registro do projeto de parcelamento e trazendo os critérios 

para conversão de área rural em área urbana. 

Contudo, a despeito de sua relevância, a Lei 6.766/1979 somente levou em 

consideração os novos loteamentos, nada dispondo sobre a regularização dos 

loteamentos já existentes e que estavam em desconformidade com as normas e 

infraestruturas urbanas. 

De toda forma, a demanda por regularização fundiária no Brasil de fato se deu 

a partir dos movimentos populares, e na constituinte de 1988 essa se intensificou 

dando origem ao Capítulo II da Constituição Federal vigente de 1988 dedicado à 

Política Urbana. 

A Constituição Federal de 1988 já se referia à função social da cidade e 

indicava institutos relacionados a essa função, dentre eles, o Plano Diretor 

Municipal, as desapropriações de solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado com o pagamento em títulos da dívida pública, o IPTU progressivo no 

tempo, bem como redução do tempo de 10 para 5 anos para pedido de usucapião 

em áreas urbanas de até 250m² utilizadas para fins de moradia pelos possuidores. 

Outro marco legislativo considerável é o Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, 

que municiou as cidades com diversos institutos jurídicos voltados à resolução de 

problemas urbanos. O Estatuto da Cidade dispunha entre suas diretrizes não só a 

Regularização Fundiária, mas também a urbanização das áreas ocupadas por 

populações de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, levando em consideração a 

situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Ou seja, ao dispor 

das duas medidas em conjunto no mesmo inciso já deixava claro que se tratava de 

medidas interligadas, já que uma área regularizada no tocante à posse/propriedade 

também deveria dispor de equipamentos urbanos adequados para o uso. 

As normas locais sobre regularização urbanística e fundiária vieram como leis 

extravagantes ou no bojo dos Planos Diretores da Cidade, já que somente em 2009, 

a Lei 11.977/2009, sistematizou a matéria em seu Capítulo 3. 

A Lei 11.977/2009 destacava-se por inúmeros aspectos, dentre eles: ser a 

primeira norma nacional sobre Regularização Fundiária Urbana; Dispor de princípios 

e procedimentos próprios para o processo de Regularização; Destacar a 

competência dos Municípios no processo de regularização de suas áreas. 

Além desses aspectos, a Lei 11.977/2009 introduziu a regularização fundiária 

de interesse social voltada para assentamentos de baixa renda, a diferenciando da 
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regularização fundiária de interesse específico, voltada para assentamentos de 

média e alta renda. 

A legislação estabelecia ainda o conteúdo mínimo do projeto de regularização 

que deveria trazer os lotes que seriam regularizados e as eventuais edificações que 

seriam realocadas; as vias de circulação existentes ou projetadas, bem como 

eventuais áreas de uso público; as medidas para a promoção da sustentabilidade 

urbanística, ambiental e social, incluindo eventuais compensações urbanísticas e 

ambientais; as condições para promover a segurança das populações em situação 

de risco; e por fim, as medidas para adequação da infraestrutura básica. 

Importante ressaltar que a Lei 11.977/2009 foi grande avanço no tocante aos 

procedimentos de regularização fundiária urbana, já que antes do advento da lei 

estes se davam na via judicial. Além disso, foi a primeira legislação a reconhecer nos 

assentamentos uma parte da cidade que deveria ser regularizada e integrada à dita 

cidade formal e revestir as ocupações de elementos essenciais à vida na cidade. 

Trata-se de um grande avanço posto que os dispositivos anteriores impediam a 

regularização de assentamentos informais. 

Em 22 de dezembro de 2016, a Medida Provisória 759, encaminhada pelo 

então Presidente da República Michel Temer, trouxe uma celeuma a vários setores 

ao revogar parcela considerável da Lei 11.977/2009, principalmente suas 

disposições sobre a regularização fundiária.  

Mais tarde, essa Medida Provisória, alvo de duras críticas, ações diretas de 

inconstitucionalidade e revisões em seu texto foi convertida na Lei 13.465/2017, a 

chamada Lei da Reurb. 

 

2.3 Da Medida Provisória a Lei: o processo de surgimento da Lei da REURB 
 

O presente estudo não tem por escopo o esmiuçamento de aspectos técnicos 

complexos do procedimento legislativo, contudo, ao se analisar o surgimento de uma 

lei, torna-se imperioso abordar alguns conceitos e temas relacionados ao 

mencionado procedimento legislativo, especialmente, quando a lei analisada é 

oriunda de uma Medida Provisória. 

Nesse sentido, torna-se necessário esclarecer brevemente, em atenção à 

interdisciplinaridade do presente estudo, o que vem a ser uma Medida Provisória e o 

seu processo para ser convertida em Lei Ordinária. 

Nos termos do artigo 62, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988, 

em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
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medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 

Congresso Nacional. 

Uma Medida Provisória tem validade de 60 dias, prazo esse que pode ser 

prorrogado uma vez por igual período (art. 62, §7° da CF/88), devendo ser 

submetida ao Congresso Nacional que irá votar sobre sua conversão em lei. Nesse 

período de até 120 dias, a Medida Provisória tem força e eficácia de lei no 

ordenamento jurídico, e não sendo ela convertida em lei no prazo máximo de sua 

duração ela perde a sua eficácia desde a sua edição (art. 62, § 3.º, da CF/88), ou 

seja, qualquer efeito e ato que tiver decorrido dela deixar de existir. 

Quando da publicação de uma Medida Provisória, o Presidente da República 

encaminha no mesmo dia o seu texto para o Congresso Nacional acompanhado da 

respectiva mensagem e de documento expondo a motivação do ato (art. 2.º, § 1.º da 

Res. n. 1/2002-CN). 

Na apreciação da Medida Provisória, o Congresso Nacional formará uma 

comissão mista de Deputados e Senadores que devem examiná-la e emitir um 

parecer, apreciando seus pressupostos de relevância e urgência e questões de 

mérito. 

Posteriormente, a Medida Provisória com o parecer da comissão mista, 

passará à apreciação pelo plenário de cada uma das Casas que votará a sua 

conversão, ou não, em lei, podendo inclusive alterar, suprimir ou incluir artigos no 

texto original da Medida Provisória a ser convertida. 

Resumindo, a Medida Provisória é o meio utilizado pelo Presidente da 

República, em casos de urgência e relevância, por ato monocrático, unipessoal, sem 

a participação do Legislativo, que é chamado a discuti-la somente em momento 

posterior, quando esta já possui força de lei e está produzindo os seus efeitos 

jurídicos. 

E foi através da Medida Provisória 759, publicada no dia 22 de dezembro de 

2016, pelo então Presidente da República Michel Temer, que foram alterados 

dezenove atos normativos federais editados entre 1946 a 2015, dentre os quais 

todas as disposições sobre regularização fundiária da Lei 11.977/2009. 

Cumpre salientar que parte da crítica à Lei Reurb surge do fato do seu 

processo de conversão de referida medida provisória em lei deu-se sem um debate 

mais acurado e com efetiva participação popular, ante a própria dinâmica de tempo 

para se analisar a medida provisória no Congresso Nacional.  

A crítica perfaz na análise de que a legislação urbana brasileira é 
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relativamente recente, mas sempre contou com forte participação popular para sua 

implementação, inclusive antes do Estatuto da Cidade ser aprovado, este foi fruto de 

intensas articulações entre os mais variados setores da sociedade civil, o que não foi 

possível de ocorrer nas deliberações sobre Reurb ante a opção do Presidente Temer 

de instituir a norma através de Medida Provisória. 

Assim, sem uma ampla discussão pública e com uma rápida tramitação, o 

regime de regularização fundiária brasileiro foi totalmente modificado, revogando e 

substituindo dispositivos legais existentes e conferindo ampla discricionariedade ao 

poder Executivo, principalmente o municipal, para a definição da prática de vários 

dos procedimentos dispostos na lei. 

Um dos aspectos que vale destacar que sofreu alterações a partir da Medida 

Provisória 759 foi a supressão do conceito de regularização fundiária anteriormente 

disposto no artigo 46 da Lei 11.977/2009, artigo inclusive já mencionado no presente 

trabalho em tópico anterior, e que trazia uma de forma clara uma perspectiva de 

regularização fundiária urbana em sentido amplo, considerando tanto as dimensões 

urbanísticas, jurídicas e registrárias. 

A revogação expressa desse conceito pela Medida Provisória e a omissão, 

proposital ou não, do texto em trazer um novo conceito para regularização fundiária 

gerou um debate articulado por ativistas urbanistas e outros setores, sendo incluído 

pelo Congresso Nacional quando da votação da Medida Provisória, o artigo 9° que 

conferiu um conceito simplificado do que seria uma regularização fundiária, que 

mesmo não abarcando todos os aspectos contidos na norma anterior foi um avanço 

se considerado a ausência de conceito no texto da Medida Provisória (SALEME; 

BONAVIDES, 2019, p. 876). 

De qualquer modo, o conceito de regularização fundiária previsto no art. 46 da 

Lei Federal nº 11.977/2009 possuía forte caráter garantista dos direitos dos 

moradores dos imóveis irregulares, e o seu substituto legal na Lei nº 13.465/2017, 

art. 9º, é bem mais simplificado e não abrange efetivamente as disposições 

garantistas da lei anterior (RIBEIRO, 2017).  

Outro ponto a se ressaltar, é a exposição de motivos da medida provisória 

759 apresentada pelo então Presidente Temer juntamente com o texto da norma a 

ser analisado no Congresso Nacional. Pela exposição de motivos, os imóveis 

urbanos informalmente ocupados são considerados como base de investimento de 

capital, de modo que os ocupantes quando devidamente titulados podem se valer 

destes como garantias de operações de crédito, além de que a regularização 
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fundiária agregaria valor aos bens, tornando-os alvo de tributação e de cobrança de 

preços públicos (BRASIL, 2016). 

Por fim, a exposição de motivos aduz que a identificação dos núcleos urbanos 

informais permitiria que estes fossem alvos de investimentos públicos em obras 

urbanas. De qualquer forma, a exposição de motivos apresentada pelo Presidente 

Temer deixa claro que o instituto da regularização fundiária no Brasil está 

comprometido, em primeiro lugar, não com o direito à cidade ou à moradia, mas com 

possíveis projetos de desenvolvimento econômico advindos da regularização das 

terras, o que evidencia uma falta de comprometimento com os tradicionalmente 

excluídos pelo processo de industrialização e urbanização brasileiro.  

A despeito das críticas, que serão melhor abordadas ao longo do trabalho, em 

11 de julho de 2017 foi publicada a Lei 13.465, fruto da conversão da MP 756/2016 

em lei, com seus 109 artigos a alcunhada Lei da Regularização Fundiária ou Lei da 

REURB, passou a disciplinar os aspectos gerais da matéria de regularização 

fundiária urbana no Brasil. 

 

2.4. As críticas a Lei da Reurb 
 

A Lei da Reurb já nasceu repleta de críticas, algumas que remontam, como já 

abordado no tópico anterior, ao seu processo de surgimento sem ampla participação 

dos setores da sociedade e alteração de conceitos considerados relevantes. 

Embora a Lei da Reurb seja uma legislação relativamente recente, cuja 

eficácia legal e impactos só poderão ser aferidos com o decurso do tempo e que a 

doutrina pátria ainda não se aprofundou a um exame completo sobre a norma, nada 

impede de ressaltar que ecoam algumas críticas em face dela e dispor sobre as 

mais relevantes. 

Um dos pontos fortemente criticados no tocante a Lei da Reurb é a supressão 

do conceito de urbanização e a ausência de sua previsão como obrigatória nos 

processos de regularização fundiária urbana (RIBEIRO, 2017), uma vez que a nova 

legislação não prevê a instalação de infraestrutura prévia nos assentamentos 

irregulares, limitando-se à titulação dos moradores.  

Contudo, conforme esclarece Pinto (2017), a despeito da pertinência das 

críticas no tocante a não exigência de instalação da infraestrutura urbana como pré-

requisito para a titulação dos moradores, essa já era a disposição da lei anterior, Lei 

11.977/2009, que apenas exigia um projeto urbanístico sem a necessidade das 

obras já estarem realizadas como condição para a regularização fundiária. 
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O autor ainda esclarece que de igual maneira a Lei 6.766/1979 também não 

exigia que as obras de urbanização estivessem executadas para que os lotes 

fossem comercializados, devendo o loteador apenas apresentar à prefeitura, junto 

com o projeto de loteamento, um cronograma de execução das obras que não 

poderia ser superior a quatro anos (PINTO, 2017). 

De igual modo, a Lei 11.977/2009 só exigia que fosse firmado termo de 

compromisso sobre as melhorias a serem executadas na modalidade de 

regularização fundiária de interesse específico, nada se exigindo para a 

regularização fundiária de interesse social. Já a nova Lei da Reurb estendeu a 

exigência do termo de compromisso também à Reurb de interesse social, o que não 

deixa de ser um avanço (PINTO, 2017). 

Outra crítica relevante à Lei da Reurb é a possibilidade de captura do 

mercado imobiliário de terras que são protegidas, já que essa flexibiliza a 

regularização de áreas públicas e áreas ambientalmente protegidas. 

Importante salientar que a lei em questão atribui várias competências 

administrativas aos Municípios, os quais, como se sabe, em muitos casos, não 

contam com corpo técnico qualificado e específico para responder a essa demanda.  

Contudo, a despeito de atribuir competências administrativas aos Municípios, a Lei 

da Reurb é criticada por extrapolar o âmbito da lei nacional, usurpando as 

competências do Município no que diz respeito aos seus Planos Diretores, isso parte 

do conceito de núcleo urbano trazido pelo inciso I do art. 11 da Lei 13.465, que 

dispõe: 

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características 
urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à 
fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, 
ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. 
(BRASIL, 2017) 

 
Outro ponto criticado no tocante a usurpação de competências municipais é 

que a Lei da Reurb não apenas oferece diretrizes gerais e instrumentais passíveis 

de serem utilizadas pelos Municípios, mas realiza, pelos Municípios, decisões 

concretas de ordenamento territorial, sem analisar a conformidade com a política 

local urbana, o que inibiria a faculdade dos Municípios estabelecerem aquilo que é 

mais adequado para o seu ordenamento territorial (BRASIL, ADI/5883, 2017). 

Tem-se ainda, o questionamento de que a Lei n. 13.465/17, ao contrário do 
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que dispunha a Lei 11.977/09, não prevê como diretriz a articulação da 

regularização fundiária urbana com as políticas setoriais de habitação, de meio 

ambiente, de saneamento básico e de mobilidade urbana.  

Na verdade é a partir dessa análise comparativa da Lei da Reurb com a Lei 

11.977/09 que surgem boa parte das críticas elucidadas. Para melhor visualização 

das diferenças questionadas entre as duas normas elaborou-se o Quadro 1. 

 
Quadro 1: Comparação dos dispositivos normativos da Lei 11.977/09 e da Lei 13.465/17 

Lei 11. 977/09  Lei n. 13.465/17 

Art. 46. A regularização fundiária consiste 
no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de assentamentos 
irregulares e à titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à 
moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e 
o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Art. 9º Ficam instituídas no território 
nacional normas gerais e procedimentos 
aplicáveis à Regularização Fundiária 
Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais destinadas à incorporação dos 
núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano e à 
titulação de seus ocupantes. 

Art. 47. Para efeitos da regularização 
fundiária de assentamentos urbanos, 
consideram-se: I – área urbana: parcela do 
território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou 
por lei municipal específica; 

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-
se: I - núcleo urbano: assentamento 
humano, com uso e características 
urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias de área inferior à fração 
mínima de parcelamento prevista na Lei 
no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 
independentemente da propriedade do 
solo, ainda que situado em área 
qualificada ou inscrita como rural;  

Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da 
política urbana estabelecidas na Lei no 
10.257, de 10 de julho de 2001, a 
regularização fundiária observará os 
seguintes princípios: II – articulação com as 
políticas setoriais de habitação, de meio 
ambiente, de saneamento básico e de 
mobilidade urbana, nos diferentes níveis 
de governo e com as iniciativas públicas e 
privadas, voltadas à integração social e à 
geração de emprego e renda; 

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a 
serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios: IV - 
promover a integração social e a geração 
de emprego e renda; 

Art. 49. Observado o disposto nesta Lei e 
na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o 
Município poderá dispor sobre o 

Sem correspondente 



42 
 

procedimento de regularização fundiária 
em seu território. 

Fonte: Lei 11.977/09 e Lei 13.465/17 (BRASIL) 

 
O ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, 

dispõe que além da norma ter sido feita sem prévia elaboração de estudos técnicos 

e participação popular, ela amplia as hipóteses de regularização fundiária, mas 

reduz as exigências urbanísticas e ambientais necessárias para que essas 

regularizações, o que confere clara prevalência à titulação dos imóveis em 

detrimento do conjunto de medidas urbanísticas, ambientais e sociais indispensáveis 

ao desenvolvimento sustentável das cidades (BRASIL, ADI/5771, 2017). 

Por fim, sem o intuito de analisar o mérito e a validade jurídica das ações, é 

importante informar que após a publicação da Lei 13.465/17 foram ajuizadas três 

ações diretas de inconstitucionalidade (ADI), junto ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), questionando a compatibilidade da norma ao ordenamento jurídico brasileiro. 

A primeira delas, ADI 5.771, foi proposta em setembro de 2017 pelo Ministério 

Público, através do então Procurador-Geral da República, Sr. Rodrigo Janot. A 

segunda, ADI 5.787, ajuizada em outubro de 2017, pelo Partido dos Trabalhadores 

e, a mais recente, ADI 5.883, foi proposta em janeiro de 2018, pelo Instituto dos 

Arquitetos do Brasil.  

As três ações estão atualmente sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli e ainda 

não houve decisão em nenhuma delas.  

Na primeira dela, a ADI 5.771, a Procuradoria-Geral da República entende 

que a Lei 13.465/2017 não observa os requisitos constitucionais já que resulta da 

conversão de medida provisória (MP 759/2016) que não observava os requisitos 

constitucionais de relevância e urgência, além de ter “o efeito perverso de 

desconstruir todas as conquistas constitucionais, administrativas e populares 

voltadas à democratização do acesso à moradia e à terra”. E, “põe em risco a 

preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações”.  

Já na segunda das ações, ADI 5.787, a então presidente do PT, senadora 

Gleisi Hoffmann, afirma que “muitas das alterações trazidas pela Lei 13.465 vão 

acirrar sobremaneira os conflitos fundiários no campo e na cidade, os quais são 

responsáveis por milhares de mortes todos os anos no Brasil”. Destacando ainda 

que as renúncias de receita concedidas pela União com base na nova lei serão 

responsáveis por prejuízos de 19 a 21 bilhões de reais somente na Amazônia.  
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Por fim, na ADI 5.883, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), aduz que 

diversos dispositivos da nova lei, chamada de “Lei da Grilagem” pelos seus 

opositores, foram considerados “pelos mais diversos segmentos um ataque às 

unidades de conservação e à ordenação urbana, permitindo a privatização em 

massa de terras públicas e a criação do que se convencionou chamar de ‘cidades de 

papel’”.  

Outra denúncia feita a Lei da Reurb perfaz justamente na exposição de 

motivos apresentada quando da sua propositura como medida provisória. A 

exposição de motivos trazida pelo então Presidente Temer denuncia a intenção 

prioritariamente econômica da norma, sendo incluído, por exemplo, no rol das 

vantagens elencadas a inclusão dessas propriedades no patrimônio imobiliário 

nacional, o acesso a linhas de créditos formais pelos possuidores e o aumento da 

arrecadação de impostos sobre as propriedades não regularizadas, o que leva a 

questionamentos se a Reurb, nos moldes previstos na norma, não poderia levar a 

uma gentrificação das áreas, e consequentemente um afastamento da população 

mais pobre (CARDOZO, 2020, p. 52). 

O conceito de gentrificação foi trazido pela socióloga britânica Ruth Glass em 

seu livro “London: Aspects Of Change”, de 1964, e refere-se ao processo de 

“aburguesamento” de áreas da cidade anteriormente degradadas a partir da 

transferência das classes médias para a localidade anteriormente ocupada por uma 

classe com menos renda (MELLO, 2013).  

O processo de gentrificação é acompanhado pelo aumento no custo de vida, 

que acaba por “expulsar” aqueles com menor poder aquisitivo para localidades mais 

baratas e distantes do centro urbano. 

Assim sendo, deve-se ter em mente quando da análise das políticas públicas 

urbanas que os processos ali previstos não são, necessariamente, comprometidos 

com a população excluída do desenvolvimento urbano brasileiro.  

Cumpre salientar que a própria Lei da Reurb aponta como objetivo da 

regularização fundiária urbana a promoção do acesso à terra urbanizada priorizando 

a permanência dos ocupantes em seus núcleos (artigo 10, III). 

 Contudo, ao deixar claro na exposição de motivos da medida provisória que a 

origina que as justificativas à Reurb são o acesso ao crédito utilizando os imóveis 

como garantia das operações financeiras e a possibilidade de aumento na cobrança 

dos impostos, surge o questionamento de que a norma não logra êxito suficiente em 

considerar que o aumento nos custos da moradia não é acompanhado, 
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necessariamente, pelo enriquecimento do morador (CARDOZO, 2020, p. 53). 

Esse comprometimento reduzido da Lei da Reurb com a população ocupante 

dos imóveis urbanos em situação de precariedade foi abordada inclusive pelo 

Ministério Público Federal, que por meio de nota técnica classificou o tratamento da 

norma como “incompatível da lei com o direito constitucional à moradia adequada” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018).  

As discussões sobre os eventuais impactos negativos gerados pela Lei da 

Reurb e denúncia de seu viés mercadológico se intensificaram com a criação, pelo 

então Presidente Jair Bolsonaro, do Programa Casa Verde Amarela, através da Lei 

Federal nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, fruto da conversão da medida 

provisória 996, de 25 de agosto de 2020. 

O Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), substituto do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), pôs fim à chamada faixa 1, destinada às famílias com 

renda mensal de até R$1.800,00. No PMCMV, as construtoras produziam casas que 

eram repassadas às famílias beneficiárias subsidiadas em até 95% pelo governo 

federal, e as prestações variavam entre R$80,00 e R$270,00, de acordo com a 

renda. As unidades habitacionais da Faixa 1 do PMCMV também eram utilizadas 

pelas prefeituras para viabilizar reassentamentos de comunidades removidas.  

Já no Programa Casa Verde e Amarela, para esta faixa de renda, a 

construção de casas e apartamentos foi abolida, sendo possível apenas a 

regularização fundiária e melhorias habitacionais. Pelo referido programa, os 

moradores de áreas classificadas como regularização fundiária de interesse social 

(Reurb-S), podem promover a regularização com seus próprios recursos, arcando 

com todos os custos do projeto e documentações através de financiamento via 

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), o que era anteriormente uma obrigação 

somente do Estado.  

Conforme salientado por Guerreiro e Rolnik (2020, s.p.), “o PCVA une a 

regularização fundiária a um dos elementos mais perversos do PMCMV: o sistema 

de oferta, não de demanda.” Desse modo, assim como no PMCMV, não eram as 

prefeituras que diziam onde, como e quantos imóveis deveriam ser construídos, mas 

sim a oferta, fazendo com que as construtoras comprassem as terras que melhor lhe 

servissem, em geral as mais baratas e construíssem moradias mais padronizadas e 

menores possíveis, sem se preocupar de inserção urbana da área ou qualidade 

construtiva. No PCVA, a regularização fundiária seguirá a mesma lógica: as 

empresas privadas vão oferecer os seus serviços (com projetos) para as áreas que 
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elas mesmas selecionam (GUERREIRO; ROLNIK, 2020). 

Só a título de informação, em Montes Claros, conforme será abordado no 

próximo capítulo, desde 2017 existe a atuação de empresas privadas mediando o 

processo de regularização fundiária urbana com contraprestação financeira por parte 

dos beneficiários, e com o PCVA essa atuação ganha uma maior dimensão. 

Essas empresas privadas elaboraram os projetos de regularização e o termo 

de compromisso de execução futura da urbanização da área pelo município. Ocorre 

que a lei não deixa claro quem irá pagar pelas obras necessárias, se será o poder 

público ou as próprias famílias através de financiamentos, o que deixa evidente que 

o PCVA está mais preocupado com a titulação sem considerar a execução da 

infraestrutura urbana – que é a parte mais cara e complexa de processos de 

inclusão de assentamentos informais na cidade formal (GUERREIRO, 2021). 

Sobre isso, Guerreiro e Rolnik (2020, s.p.) questionam “se não é para 

concretamente melhorar a condição dos bairros populares e, ainda, expulsar 

violentamente aqueles que não conseguem arcar com o preço da terra, por que e 

para que regularizar então?”. 

 Logo, fica muito evidente que o objetivo maior da regularização fundiária pela 

PCVA é a titulação em massa de imóveis irregulares, já que a informalidade da terra 

é um dos maiores obstáculos para a expansão do imobiliário financeiro no país, 

posto que no Brasil, grandes áreas nas cidades estão nas mãos de um mercado 

popular, mas “travadas” para a incorporação imobiliária, já que carecem de registro 

e, desse modo, não podem ser usadas nos circuitos financeiros (GUERREIRO; 

ROLNIK, 2020, s.p.). 

 Feitos os apontamentos sobre as críticas à Lei da Reurb, é importante 

salientar que a nova legislação ainda é recente, sendo necessária uma maior 

maturação, bem como experiências práticas quanto à sua aplicabilidade, para 

verificar os impactos aduzidos, a despeito das muitas críticas que denunciam o seu 

caráter meramente titulatório. Assim, passa-se a análise das principais disposições 

da Lei 13.465/2017, no que tange à regularização fundiária urbana. 

 

2.5. Da Lei da Reurb (Lei Federal nº 13.465/2017) 
 

A Lei da Reurb trouxe significativa inovação ao mundo jurídico, não parece 

ser coincidência que após a sua promulgação o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

tenha editado a Súmula 619, em 30 de outubro de 2018, dispondo que “a ocupação 

indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível 
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de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 

Não parece coincidência também o grande aumento de ações de reintegração 

de posse em que o autor é ente público. 

A Lei da Reurb visa estabilizar a posse e a propriedade urbana por meio de 

instrumentos que simplificam a transferência de propriedade ou de manutenção da 

posse, com vistas à melhor organização do espaço urbano. 

Antes de dispor propriamente sobre as principais inovações da Lei da Reurb, 

necessário se faz trazer uma breve exposição sobre a divisão de competências 

urbanísticas. 

A competência para legislar sobre direito urbanístico, ramo em que se 

encontra a regularização fundiária, é concorrente, ou seja, todos os entes federados 

podem legislar sobre direito urbanístico, nos termos do artigo 24, I, da Constituição 

Federal de 1988. 

Assim, cabe à União a edição das normas gerais e aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios a criação de normas suplementares, por óbvio cabendo aos 

Municípios dispor tão somente de assuntos de interesse local. 

A norma geral em Direito Urbanístico é o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257/2001, ou seja, lei criada pela União, cabendo os demais entes federados a 

criação de normas suplementares de acordo com as sua peculiaridades, não 

podendo, contudo, contrariarem as normas federais. 

Desse modo, a competência municipal em matéria de direito urbanístico pode 

ser exercida de forma ampla, mediante a edição de leis tais como Plano Diretor, Lei 

de Regularização Fundiária Urbana, Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, dentre outras. 

Importante ressaltar também, que por disposição constitucional e legal, a 

competência administrativa de aprovar parcelamento de solo e regularização 

fundiária urbana é privativa do Município. 

Posto isso, verifica-se que no âmbito de sua competência constitucional para 

edição de normas gerais em Direito Urbanístico, a União publicou a Lei Federal nº 

13.465/17, instrumento normativo que rege a regularização fundiária urbana e rural 

no país. 

A Lei da Reurb elenca, no seu artigo 10, os objetivos da regularização 

fundiária urbana, sendo eles: a identificação dos núcleos urbanos informais que 

devam ser regularizados, organizando-os e assegurando a prestação de serviços 

públicos aos seus ocupantes, de forma a melhorar as condições urbanísticas e 
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ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; a criação de 

unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano, constituindo 

sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; a ampliação do acesso à 

terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência 

dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; a promoção da 

integração social e a geração de emprego e renda; o estímulo à resolução 

extrajudicial de conflitos; a garantia do direito social à moradia digna e às condições 

de vida adequadas, bem como garantir a efetivação da função social da 

propriedade; a ordenação do desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

garantindo o bem-estar de seus habitantes; a concretização do princípio 

constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; a prevenção e 

desestímulo de formação de novos núcleos urbanos informais; a concessão de 

direitos reais, preferencialmente em nome da mulher, e; a participação dos 

interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. (BRASIL, 2017). 

De acordo com a referida lei, os núcleos urbanos informais são formados por 

ocupações clandestinas ou irregulares, podendo ser tidos como consolidados se 

forem de difícil reversão ante ao tempo de ocupação, as edificações, localização das 

vias de circulação e presença de equipamentos públicos (BRASIL, 2017).  

Assim, os núcleos urbanos passíveis de regularização fundiária são aqueles 

informais que ante a irregularidade urbanística ou clandestinidade não foram 

passíveis de titulação de seus ocupantes. 

Portanto, as disposições da Reurb não abarcam apenas núcleos urbanos 

ocupados pela população de baixa renda, como também os de média e alta renda, 

já que por toda a cidade e independentemente da capacidade econômica do 

possuidor ou proprietário da terra, pode existir casos de irregularidade fundiária 

passíveis dos instrumentos da Reurb. 

O que diferencia a Reurb em núcleos urbanos de população de baixa e 

núcleos de população de renda alta é a modalidade adotada. Tem-se a Reurb de 

Interesse Social (Reurb-S), a qual é aplicável aos núcleos urbanos informais 

ocupados predominantemente por população de baixa renda, e tem-se também 

Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), que é destinada aos núcleos urbanos 

informais ocupados por população não qualificada como de baixa renda.  

Essa definição do que vem a ser população de baixa renda é feita pelo Poder 

Público municipal ou distrital, já que deve considerar as peculiaridades locais e 

regionais, contudo, o Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018, institui normas 
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gerais e procedimentos aplicáveis à Reurb, estabelece no seu parágrafo único do 

artigo 6º que a renda familiar a ser definida pelo Município para enquadrar na Reurb-

S não poderá ser superior a cinco salários mínimos vigentes. 

Essa classificação em dois tipos de Reurb objetiva, exclusivamente, identificar 

os responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura 

necessárias à área regularizada e conferir o direito à gratuidade das custas e 

emolumentos notariais e registrais para quem for atribuído o domínio dos imóveis 

regularizados. 

Na Reurb-S, cabe ao poder público implementar as infraestruturas 

necessárias previstas nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus 

de sua manutenção. Além disso, essa espécie também goza do direito à gratuidade 

das custas e emolumentos notariais e registrais necessários no procedimento. 

Já na Reurb-E os Municípios deverão definir, quando da aprovação dos 

projetos de regularização fundiária, quem são os responsáveis pela implantação dos 

das infraestruturas essenciais e dos equipamentos públicos ou comunitários, 

podendo ser os proprietários e beneficiários. Além disso, essa espécie não faz jus à 

isenção das custas e emolumentos notariais e registrais. 

Cumpre salientar, que conforme exposto no tópico anterior, o Programa Casa 

Verde e Amarela permite que os moradores de áreas classificadas como Reurb-S 

promovam a regularização com seus próprios recursos, arcando com todos os 

custos do projeto e documentações através de financiamento via Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), em processo mediado por empresas privadas 

autorizadas pelo poder público. 

Importante ressaltar, que não ficou claro pelo PCVA quem arcará com os 

custos da execução das infraestruturas essenciais, restando dúvida se essas serão 

custeadas integralmente pelo município, por se tratar de Reurb-S, ou se serão 

repassadas total ou parcialmente aos moradores mediante financiamentos. 

Posto isso, passa-se a analisar um ponto inovador da Lei da Reurb que é a 

inclusão de forma expressa da possibilidade de regularização fundiária dos 

chamados assentamentos clandestinos e dos assentamentos irregulares. 

Assentamentos clandestinos não são aqueles desconhecidos pela 

Administração, mas sim aqueles que nunca foram aprovados pela Prefeitura, ou 

porque estão em áreas proibidas, ou invadidas ou que sequer foram objeto de 

projeto de parcelamento. Isso significa que o ente público em relação a essas áreas 

poderia, até mesmo, adotar medidas com base no seu poder de polícia.  
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Já os assentamentos irregulares são aqueles que foram aprovados pela 

Prefeitura, mas foram executados de forma diferente do projeto aprovado.  

As favelas, objeto de estudo do presente trabalho, são tidas pela Lei da Reurb 

como assentamentos clandestinos, e a inclusão expressa da possibilidade de 

regularização fundiária urbana desse tipo de assentamento, valendo-se inclusive dos 

mesmos instrumentos utilizados para os assentamentos irregulares, configura um 

avanço no tocante a regularização fundiária das favelas no país. 

Como já mencionado neste trabalho, pairam sobre a Reurb dúvidas sobre a 

efetividade em se manter os moradores nas áreas regularizadas. De qualquer modo, 

um dos objetivos dispostos na Lei da Reurb é a permanência da população nos 

assentamentos consolidados, mediante as devidas correções quanto aos aspectos 

necessários, admitindo a lei, que para tanto, o Município flexibilize alguns 

parâmetros urbanísticos. 

Além disso, é autorizada a regularização de ocupações em áreas de 

preservação ambiental permanente, desde que se evidencie o interesse social, 

utilidade pública ou baixo impacto, bem como, em casos excepcionais, a 

regulamentação das ocupações em unidades de conservação de uso sustentável ou 

de proteção de mananciais (BRASIL, 2017). 

A Lei ainda dispõe quem são os legitimados a requerer a regularização 

fundiária urbana, sendo eles: União, Estado, Distrito Federal ou Município, 

diretamente ou por meio de entidades da Administração Pública Indireta; os 

beneficiários individual ou coletivamente, cooperativas habitacionais, associações de 

moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades 

nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; os 

proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores; Defensoria 

Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes econômicos, em caso de 

Reurb-S; e o Ministério Público (BRASIL, 2017). 

O procedimento administrativo da Reurb inicia-se com o requerimento dos 

legitimados. Após o município analisar o pedido, ele enquadrará a Reurb em uma 

das duas espécies, Reurb-E ou Reurb-S, e dará prazo de 30 dias para que os 

titulares de direitos reais sobre os imóveis, bem como os confrontantes, integrem o 

feito. 

Em seguida é elaborado o projeto de regularização fundiária sendo expedida 

Certidão de Regularização Fundiária (CRF) pelo Município documento esse que será 
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registrado no Cartório de Registro de Imóveis, juntamente com o projeto de 

regularização fundiária (BRASIL, 2017). 

É perceptível que o procedimento é simplificado em comparação com os 

previstos anteriormente, em uma tentativa de que não sejam morosos. 

Cabe aos Municípios o papel de classificar a modalidade de Reurb a ser 

aplicada, processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária, 

expedindo ao final a Certidão de Regularização Fundiária (BRASIL, 2017). 

A Lei da Reurb prevê o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que o 

Município classifique a Reurb, possibilitando o seu prosseguimento, ou negue o seu 

processamento através de decisão fundamentada.  

Ocorrendo indeferimento do pedido de processamento da Reurb, o Município 

deve, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 13.465/2017, indicar as 

medidas para corrigir eventuais lacunas e pendências, e, se for o caso de 

impossibilidade jurídica do pedido, cabe ao ente público adotar as medidas legais e 

administrativas necessárias à remoção e reassentamento dos moradores, tratando-

se de população de baixa renda, e desfazimento do assentamento, nos demais 

casos, com a recuperação ambiental da área. 

A Lei ainda dispõe que se o Município não se manifestar no prazo de 180 dias 

transfere-se ao promovente o direito de classificar a Reurb, o que não retira, de 

qualquer forma, a possibilidade do Município reclassificar a Reurb futuramente, 

mediante estudo técnico. 

Sobre as notificações dos titulares de direito real sobre os imóveis e 

confrontantes esses têm o prazo de 30 dias corridos, contados da data que foram 

notificados, para se manifestar, sendo interpretado o silêncio como concordância. 

Na hipótese de apresentação de impugnação por qualquer um destes, é 

iniciado procedimento extrajudicial de composição de conflito. E após a resolução, é 

elaborado o projeto. 

Importante ressaltar que se o assentamento não possuir seus limites 

definidos, os interessados podem se valer da demarcação urbanística, instrumento 

previsto na Lei da Reurb a fim de descrever o imóvel, definindo sua área, localização 

e confrontantes.  

O instituto da demarcação urbanística servirá de base para que haja a 

implantação do parcelamento do solo, identificando e delimitando a área ocupada 

pelo assentamento, os percentuais do terreno destinados ao uso público, tamanhos 

dos lotes, parâmetros edilícios, entre outros, elaborando as matrículas individuais 
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para os lotes.  

Ainda sobre o projeto da Reurb, tem-se que com a aprovação o Município 

deve estabelecer quem custeará as obras e implantação da infraestrutura, devendo 

ser assinado um termo de compromisso, condição para prosseguimento e conclusão 

da Reurb (BRASIL, 2017). 

O processamento da Reurb é concluído com a expedição da CRF, a qual 

deverá conter, no mínimo, o nome e a localização do núcleo urbano regularizado; a 

modalidade de regularização utilizada; as responsabilidades pela realização das 

obras e serviços constantes do cronograma; se houver a indicação numérica de 

cada unidade regularizada; e, ainda, a atinente listagem com os nomes dos 

ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, com os referentes dados 

pessoais de identificação (BRASIL, 2017). 

A Lei da Reurb dispõe em seu artigo 15 de uma gama de instrumentos que 

podem ser utilizados pelo ente público no procedimento de regularização, quais 

sejam: 

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; 
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; 
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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. 
 

Dentre os instrumentos elencados, a Lei da Reurb inovou apresentando o 

instituto da legitimação fundiária, posto que os demais instrumentos já possuíam 

previsão em outras normas. Passa-se assim a detalhar o instituto da legitimação 

fundiária. 

Trata-se de nova forma de aquisição de propriedade criada pela Lei da Reurb 

e delineada no seu artigo 11, VII, nos seguintes termos: “mecanismo de 

reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade 

imobiliária objeto da Reurb”.  

Concerne de um mecanismo exclusivo da Reurb, àquele que detiver em área 

pública ou privada, imóvel com destinação urbana, integrante de núcleo urbano 

informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. Na legitimação 

fundiária, aquele que ocupa o imóvel o adquirirá com destinação urbana livre e 

desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, 

eventualmente existentes na sua matrícula original, independente do tempo e 

natureza da posse. 

A propriedade então será concedida pelo Poder Público Municipal, por ato 

discricionário, para o possuidor de área pública ou privada, em núcleo informal 

consolidado, ou seja, aquele existente na data definida na lei e de difícil reversão, 

ante ao tempo de ocupação, natureza das edificações, equipamentos públicos e 

localização das vias de circulação. 

Verifica-se diante do exposto que, de maneira geral, a Lei 13.465/2017 tende 

a tornar o procedimento de regularização fundiária menos burocrático e mais 

simplificado, valendo-se principalmente da redução das responsabilidades cartoriais 

e o aumento da participação dos municípios. 

 

 

3. DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM MONTES CLAROS 

 
3.1. A cidade de Montes Claros 
 

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

Gerais, na Bacia do São Francisco, entre as coordenadas geográficas 16º 04' 57" e 

17º 08' 41" de Latitude sul e entre as Longitudes 43º 41’ 56" e 44º 13’ 1" oeste de 



53 
 

Greenwich (Figura 1). 

 

 

O município tem área total de 3.576,76 km² e limite com os seguintes 

municípios: ao norte, com São João da Ponte; na orientação nordeste, com Capitão 

Enéas; ao leste, com Francisco Sá; na orientação sudeste, com Juramento, 

Glaucilândia e Claro dos Poções; ao sul, com Bocaiuva; ao oeste, com São João da 

Lagoa e Coração de Jesus; e, na orientação noroeste, com Mirabela e Patis 

(MONTES CLAROS, 2019). 

A população economicamente ativa, pelas informações do Censo de 2010, é 

de pouco mais de 51% dos habitantes. A despeito do intenso processo de 

industrialização do município na década de 1970, ante aos incentivos da SUDENE, 

tem-se que, atualmente, há uma maior predominância do setor terciário da 

economia, seguido pelo setor secundário (IBGE, 2014). 

Montes Claros é um polo regional, não só no aspecto econômico, industrial e 

de serviços, mas também no educacional, já que conta com o campus principal da 

Universidade Estadual de Montes Claros, com o Instituto Federal de Educação, 

Figura 1: Localização do Município de Montes Claros 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais e com campus da Universidade 

Federal de Minas Gerais, além de mais 15 instituições privadas de ensino superior. 

Importante ressaltar que Montes Claros é uma cidade média, sendo o mais 

importante polo do Norte de Minas, região que se destaca no âmbito estadual e 

nacional por apresentar baixos indicadores socioeconômicos. 

A ocupação da região Norte de Minas é datada do século XVII, com a 

expansão das atividades agropecuárias. Montes Claros, por sua vez, surgiu de um 

povoado que se desenvolveu em torno de uma capela de fazenda à margem do Rio 

Vieira. Em 1831 cria-se a Vila de Montes Claros de Formiga, e no ano de 1857, já se 

chamando Montes Claros, a vila se tornou uma cidade (GUIMARÃES, 2007, p. 33). 

A base da economia regional, à época, era pautada na criação de gado 

destinado a atender a demanda dos distritos extratores de ouro no Estado, que na 

época estavam impedidos legalmente de desenvolver qualquer atividade 

agropecuária. 

Devido a sua posição no caminho entre as áreas extratoras de ouro e a 

Bahia, Montes Claros, desde seus primórdios se definiu como um centro regional de 

comércio e serviços para os fazendeiros da área (SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES CLAROS, 1980, p. 

80). 

Com a implantação da estrada de ferro, em 1926, intensificou-se o comércio 

de gado, o que, consequentemente, expandiu consideravelmente o tecido urbano, 

principalmente a sudeste do núcleo original. Em 1940, o setor a leste da ferrovia 

passa a ser ocupado por uma população mais pobre. Contudo, mesmo com a 

ocupação periférica, ainda existiam espaços vazios mais centrais que eram ainda 

utilizados na atividade agropecuária. 

Na década de 1940 a cidade aumentou consideravelmente a sua população 

em consequência da migração causada pelas secas na região e pelo desemprego. 

Esse aumento continuou nos anos 1950, com o surgimento de vários loteamentos 

que formavam uma trama urbana cada vez mais descontínua, além disso, essas 

novas áreas não eram acompanhadas de nenhuma estrutura urbana, restando ao 

poder público corrigir os problemas urbanísticos criados (SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES 

CLAROS, 1980, p. 83). 

O ápice do surgimento de novos loteamentos na cidade se deu nos anos 
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1970, quando Montes Claros passou a ser foco de um intenso processo migratório 

no início de sua industrialização, fomentada a partir dos incentivos do poder público 

por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, que 

levou a implantação do distrito industrial com o recebimento de várias fábricas 

(LEITE, 2012). 

Passou, a partir daí, a ocorrer uma grande ocupação da margem esquerda 

do Rio Vieira, causada principalmente pela implantação do Distrito Industrial ao norte 

da cidade (SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GERAL DE MONTES CLAROS, 1980, p. 83,). 

Para se ter uma noção do impacto dos incentivos fomentados pela 

SUDENE, em 1960 Montes Claros possuía 82 estabelecimentos industriais, que 

geravam 778 empregos. Em 1970, possuía 102 estabelecimentos desse tipo, em 

1976, segundo dados da Secretaria de Trabalho, Ação Social e Desportos, Montes 

Claros possuía 223 estabelecimentos industriais, ou seja, mais do que o dobro do 

número de estabelecimentos desse tipo que possuía em 1970. 

Os dados da Secretaria de Trabalho, Ação Social e Desportos ainda 

mostram que dos 223 estabelecimentos industriais existentes em 1976, 154 deles 

empregavam até no máximo 10 empregados cada, empregando ao total 502 

funcionários, enquanto apenas 69 desses estabelecimentos empregavam mais de 

10 funcionários cada, disponibilizando ao todo 6008 empregos na cidade. 

Essas transformações descritas vieram agravar os problemas urbanos de 

Montes Claros ao longo dos anos. A implantação de novas indústrias atraiu um 

grande contingente de mão de obra para a cidade. Entretanto, as novas indústrias 

que se estabeleceram na cidade, caracterizavam-se por processos produtivos 

intensivos de capital e absorviam uma baixa quantidade de mão de obra e, em geral, 

especializada, o que se contrapunha com as características dos trabalhadores 

migrantes do meio rural, diante disso, o grande fluxo migratório barateou a mão de 

obra e deixou vários imigrantes desempregados, aumentando a marginalidade 

urbana (SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GERAL DE MONTES CLAROS, 1980, p. 5/6). 

O aumento do fluxo migratório de trabalhadores para a cidade gerou uma 

alta demanda no mercado imobiliário urbano, que inflacionou os preços afastando-os 

da realidade econômica da maioria dos imigrantes. 

Tal quadro social não permitiu que a parcela dos novos moradores tivesse 
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condições de comprar ou mesmo alugar um imóvel para moradia, o que levou a 

ocupação clandestina de espaços urbanos nas periferias1, sem acesso à 

infraestrutura, levando a formação de favelas. 

Importante destacar que nem todas as favelas de Montes Claros surgiram 

com o processo de industrialização retro mencionado, algumas delas antecederam a 

tal processo enquanto outras remontam a períodos mais recentes. 

A primeira favela de Montes Claros, a título de exemplo, remonta a década 

de 1930 quando o fluxo migratório oriundo das mudanças das legislações 

trabalhistas, dos longos períodos de seca, dentre outros fatores levou a formação da 

favela dos Morrinhos (LEITE, 2012). 

Outro processo que contribuiu para a formação de favelas na cidade ocorreu 

entre 1950 e 1960. Nesse período houve um aumento significativo da população 

urbana de Montes Claros que crescia cerca de 7% ao ano. 

Este comportamento populacional pode ser explicado pela localização do 

município de Montes Claros, ponto de passagem entre o Nordeste e o Sudeste. 

Pode-se supor que parte dos fluxos migratórios vindos do Nordeste em busca de 

oportunidades econômicas no Sudeste, tenha sido absorvida pelo município, tanto 

em sua zona rural quanto em zona urbana (SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES CLAROS, 1980, p. 7). 

Tal afirmação pode ser aferida pela Tabela 1, que informa a evolução da 

população rural e urbana de Montes Claros desde a década de 1950. 

Nos dez anos entre 1960 e 1970 verifica-se que a população urbana 

continuou em crescimento, contudo, observou-se uma grande diminuição da 

população rural, que pode ser explicada pelos seguintes fatores: a) a perda da 

importância do município como lugar de passagem dos fluxos migratórios originários 

do Nordeste, com a abertura da Rio-Bahia, que passa a constituir uma opção melhor 

para aqueles que se destinam ao Sudeste. Assim, os migrantes que se dirigiam à 

região de Montes Claros têm agora Teófilo Otoni, Governador Valadares e outros 

municípios como opções viáveis; b) os prolongados períodos de secas na região, 

fazendo com que a população rural dedicada a atividades de subsistência, sem 

                                                      
1  “Em termos geográficos, a periferia não será definida pela distância física entre um pólo e as zonas tributárias, 
mas antes em termos de acessibilidade. Esta depende essencialmente da existência de vias de transporte e da 
possibilidade efetiva de sua utilização pelos indivíduos, com o objetivo de satisfazer necessidades reais ou 
sentidas como tais. Mas a incapacidade de acesso a bens e serviços é, em si mesma, um dado suficiente para 
repelir o indivíduo e também, afirma, a uma situação periférica”(SANTOS, 1979, p. 229) 
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opção de trabalho, já que a atividade predominante na região, a pecuária, é pouco 

absorvedora de mão de obra, tem que se deslocar para as áreas urbanas da região, 

sendo Montes Claros o principal polo (SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES CLAROS, 1980, p. 10). 

 
 

Tabela 1: Evolução da população rural e urbana de Montes Claros (1950 a 2020) 

Ano- 
período 

População 
urbana 

% da 
População 

urbana 

População 
rural 

% da 
População 

rural 

População 
total 

1950 21.943 43,4% 28.654 56,6% 50.597 

1960 43.097 42,2% 59.020 57,8% 102.117 

1970 85.154 73,1% 31.332 26,9% 116.486 

1980 155.483 87,6% 22.075 12,4% 177.558 

1990 250.573 89% 30.969 11% 281.542 

2000 289.183 94,2% 17.764 5,8% 306.947 

2010 344.427 95,2% 17.488 4,8% 361.915 

20202     413.487 

Fonte: Dados dos Censos do IBGE/BRASIL 
 
 

Entre as décadas de 1970/80, continuou a tendência da evasão da 

população rural. Observa-se que considerando os períodos entre 1950 e 1960 e 

entre 1970 e 1980, a população urbana dobrava a cada 10 anos, o que pode ser 

atestado pelos dados da Tabela 1 (SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES CLAROS, p. 11, 

1980).3 

Tais considerações sobre o crescimento da população urbana de Montes 
                                                      
2Estimativa divulgada pelo IBGE/2020. 
3A despeito da atuação da SUDENE ter se iniciado a partir de 1964, observa-se que essa começa a surtir efeitos 
mais expressivos no município a partir de 1970, principalmente na zona urbana. Não se pode afirmar que o 
processo de expulsão de população rural, até 1970, tenha sido causado pela modernização na agricultura e 
instalação de grandes projetos agropecuários, mas sim diante da impossibilidade de absorção do crescimento 
populacional pela economia agrícola da região que era caracterizada por grandes propriedades dedicadas à 
pecuária extensiva, que por si só é atividade que absorve pouca mão de obra. Contudo, a partir de 1970, essa 
expulsão da população rural pode ter sido motivada pela instalação dos grandes projetos agropecuários. 
(SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE MONTES CLAROS, 
1980, p. 13). 
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Claros ao longo das décadas são necessárias, já que nesse processo parcela dos 

novos moradores não teve acesso ao mercado formal de terras urbanas, ou 

conseguiu alugar um imóvel na cidade, o que levou a ocupação de várias áreas 

públicas ou particulares, levando a formação de várias favelas. 

 
3.2.  As favelas em Montes Claros 

 

Segundo o último censo (2010) realizado pelo IBGE, no município de Montes 

Claros havia 14 aglomerados subnormais, com 4.110 domicílios particulares 

ocupados, onde residiam 15.607 pessoas. Contudo, segundo levantamentos de 

Leite (2011), através de sensoriamento remoto, existiam à época 21 (vinte e uma) 

favelas na cidade de Montes Claros, com mais de 5.500 domicílios particulares. 

De acordo com a estimativa populacional divulgada pelo próprio IBGE em 

2020, o município de Montes Claros possui uma população de 409.341 habitantes. 

Além disso, possui 138.229 domicílios dos quais 6.036 deles estão localizados em 

uma das 29 (vinte e nove) áreas de favelas da cidade, o que significa que 4,37% dos 

domicílios de Montes Claros estão localizados em favelas (BRASIL, 2020). 

Considerando os levantamentos de Leite do ano de 2011, o IBGE 

acrescentou oito novas favelas, seis delas incluídas em novas áreas, quais sejam, 

Trilhos do Parque de Exposição, São Lourenço, Jardim Eldorado, Dr. João Alves, 

Alto Boa Vista e Novo Castelo Branco, e outras duas que são subdivisões da favela 

Vila São Francisco de Assis, que nos dados do IBGE foi considerada como três 

favelas distintas: Morro do Frade Caixa D’água, Bela Paisagem e Vila São Francisco 

de Assis, mas na pesquisa de Leite (2011) foram levantadas como uma só favela. 

Considerados esses pontos, a Figura 2 mostra a localização das favelas nas 

19 (dezenove) regiões de planejamento de Montes Claros, instituídas pelo Decreto 

Municipal nº 3.393, de 17 de maio de 2016. 

Analisando a Figura 2, observa-se que a região de planejamento que mais 

possui favelas na cidade de Montes Claros é a região do Santos Reis, com oito 

favelas em sua área (Vila Alice, Nova Morada, São Vicente, Vila São Francisco de 

Assis, Morro do Frade Caixa D'água, Bela Paisagem, Vila Atlântica e Jardim 

Eldorado). Tal fato se dá principalmente por se tratar de região próxima ao Distrito 

Industrial, que durante os incentivos da SUDENE, na década de 1970, atraiu várias 

fábricas e, por consequência, vários moradores para o entorno. 
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Para se evidenciar ainda mais a relação entre a industrialização da década 

de 1970 e a favelização, das oito favelas existentes na região de planejamento do 

Santos Reis, seis delas surgiram na década de 1970 (Vila Alice, São Vicente, Vila 

São Francisco de Assis, Morro do Frade Caixa D'água, Bela Paisagem e Vila 

Atlântica). A favela Nova Morada surgiu na década de 1990, apenas a favela Jardim 

Eldorado tem origem mais recente, remontando aos anos 2000 (LEITE, 2011). 

A chegada das primeiras indústrias no distrito industrial foi acompanhada 

pela ocupação ilegal nas áreas próximas, o que facilitava o acesso dos moradores 

às indústrias, e até a presente data a área atrai a formação de favelas, razão pela 

qual as favelas Jardim Eldorado, Novo Castelo Branco e São Lourenço, as duas 

últimas na região de planejamento Distrito Industrial, possuem origem que remonta 

aos últimos 20 anos, e maior crescimento populacional nos últimos 10 anos. Outras 

favelas localizadas ao norte da cidade de Montes Claros também possuem sua 

origem atrelada à proximidade com o Distrito Industrial, as favelas Castelo Branco e 

Cidade Industrial, cujo surgimento remonta à década de 1980 e a favela Vilage do 

Figura 2: Localização das favelas nas Regiões de Planejamento de Montes Claros 

Fonte: Dados IBGE/Brasil (2020) 
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Lago com surgimento na década de 1990 (LEITE, 2011). 

A fim de melhor visualizar a cronologia do surgimento das favelas de Montes 

Claros, foi elaborado o Quadro 2 no qual consta a década de surgimento de cada 

uma das favelas. 
 

Quadro 2: Década de surgimento das favelas de Montes Claros 

Favela Década de surgimento 

Morrinhos 1930 

Cidade Cristo Rei 1950 

Vila Tupã 1960 

Vila Alice 1970 

São Vicente 1970 

Vila São Francisco de Assis 1970 

Bela Paisagem 1970 

Morro do Frade Caixa D’água 1970 

Vila Atlântica 1970 

Santa Cecília 1970 

Vila Mauricéia 1970 

Barão de Mauá 1970 

Cidade Industrial 1980 

Ciro dos Anjos 1980 

Da Prata 1980 

Rua Vinte 1980 

Vila Itatiaia 1980 

Vila Telma 1980 

Castelo Branco 1980 

Chiquinho Guimarães 1990 

Nova Morada 1990 
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Vila Campos 1990 

Vilage do Lago 1990 

Trilhos no Parque de Exposição4 2000 

Jardim Eldorado 2000 

Dr. João Alves 2000 

São Lourenço 2010 

Alto da Boa Vista 2010 

Novo Castelo Branco 2010 

 

Fonte: LEITE (2011) e dados do IBGE (2020) 
 
 

Analisando a distribuição das primeiras favelas de Montes Claros (Figura 2) 

percebe-se que Morrinhos (1930), Cidade Cristo Rei (1950) e Vila Tupã (1960) estão 

localizadas, atualmente, próximas à área central da cidade. Entretanto, no período 

em que surgiram, a malha urbana de Montes Claros se resumia ao que hoje se 

considera como centro comercial. Dessa forma, quando se formaram, a área de 

localização era considerada como periferia da cidade. 

Pela Figura 2, observa-se também o grande número de favelas na parte sul 

da cidade, dez favelas ao total, quais sejam, Barão de Mauá, Chiquinho Guimarães, 

Ciro dos Anjos, da Prata, Rua Vinte, Vila Campos, Vila Itatiaia, Vila Telma, Dr. João 

Alves e Alto Boa Vista. O surgimento das favelas na região está ligado, 

principalmente, a sua posição geográfica, pois estão localizadas próximas a duas 

rodovias federais, BR-135 e BR-365, que ligam Montes Claros a várias pequenas 

cidades e localidades rurais. A proximidade e acessibilidade facilitaram a migração 

de pessoas de áreas vizinhas a se fixarem na parte sul da cidade, que até a década 

de 1990, apresentava pequena valorização comercial, não despertando interesse do 

mercado imobiliário legal (LEITE, 2011). 

A disposição geográfica das favelas, considerando a evolução do espaço 

urbano ao longo das décadas, evidencia que as favelas se formaram em áreas, 

originalmente periféricas, muitas inclusive com algum risco inerente, que à época 

                                                      
4As favelas Trilhos no Parque de Exposição, Jardim Eldorado, São Lourenço, Dr. João Alves, Alto da Boa Vista, 
Novo Castelo Branco foram incluídas pelo IBGE/2020 e não constavam na pesquisa de Leite (2011). 



62 
 

não eram interessantes para o mercado formal de terras da cidade. 

Além disso, algumas das ocupações foram estimuladas pela própria 

Prefeitura, quando fazia a remoção dessa população de alguma outra área ocupada, 

como foi o caso da ocupação do Morro do Frade, pertencente à favela Vila São 

Francisco de Assis, nos anos 1970, que foi autorizada pela Prefeitura depois que 

removeu parte dos moradores de uma antiga favela chamada Tabajara 

(SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DE 

MONTES CLAROS, 1980, p. 96). 

Outra área cujo Poder Público teve um papel de destaque no processo de 

ocupação foi a favela Cidade Cristo Rei, um aglomerado de ocupação populacional 

antiga, datada de 1950. Essa favela atualmente está localizada na área central da 

cidade, conforme o Plano Diretor de Montes Claros de 2015 (PMMC, 2015), contudo, 

quando de sua formação tratava-se de área periférica de Montes Claros. A área 

pertencia a uma entidade religiosa denominada de Conferência Cristo Rei. Por uma 

Carta do Bispo Luiz Victor Sartori, verifica-se que os líderes da entidade idealizaram 

um projeto denominado de Cidade Cristo Rei na área, onde seriam construídas 

escolas, dormitórios, enfermaria, etc., com o intuito de prestar assistência integral 

aos pobres (FONSECA; MONTE-MÓR, 2019). 

Conforme os referidos autores, durante esse período a entidade religiosa 

prestou assistência aos migrantes, fornecendo alimentos e cedendo, inclusive, 

espaços em seus terrenos para que estes se estabelecessem. Com o aumento do 

afluxo populacional nos anos 1970, os migrantes passaram a ocupar o terreno da 

Conferência Cristo Rei sem autorização dos confrades. 

Nesse contexto, houve uma tentativa dos confrades de conseguir junto à 

Prefeitura o loteamento da área para parar as invasões. Em 1979, o então prefeito 

Antônio Rabello firmou um termo de compromisso com a Conferência Vicentina de 

criar e aprovar a planta para o loteamento do terreno, realizando o levantamento 

topográfico da área, determinado as ruas e praças além de executar obras de 

terraplanagem isso sem custos para a proprietária, que em troca deveria doar parte 

de seu terreno para a prefeitura, onde funcionava uma escola municipal desde 1975. 

Contudo, a prefeitura não realizou as ações acordadas, fazendo apenas a criação e 

aprovação da planta da área. Diante do ocorrido, a instituição religiosa entrou com 

uma ação judicial contra a prefeitura alegando desapropriação indireta devido à 

invasão, ao argumento de que a negligência da prefeitura quanto ao processo de 
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invasão levou a ocupação ilegal do terreno da entidade. A prefeitura foi derrotada no 

processo judicial e teve que pagar uma indenização à entidade religiosa, passando a 

ser a proprietária da maior parte da área da Cidade Cristo Rei (FONSECA; MONTE-

MÓR, 2019). 

Com as promessas do ex-prefeito Luiz Tadeu Leite de realizar obras de 

infraestrutura na área, a favela passou a atrair vários moradores, o que levou a um 

grande número de ocupações em um curto espaço de tempo. 

Em 1984, Luiz Tadeu Leite solicitou à Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG) a instalação da rede elétrica na área, contudo, essa se deu sem 

nenhum planejamento, sem seguir a forma que havia sido proposta na planta criada 

na gestão anterior. Além disso, foi instalada redes de esgoto e de água, também 

sem seguir qualquer orientação proposta na planta elaborada, o que resultou em um 

desenho viário irregular e desintegrado da malha urbana de Montes Claros 

(FONSECA; MONTE-MÓR, 2019). 

Os dados do IBGE divulgados em 2020, ainda trazem a quantidade de 

domicílios em cada favela da cidade. Conforme os dados a maior favela da cidade é 

a Vila São Francisco de Assis, que somando os três núcleos considerados pelo 

IBGE (Vila São Francisco de Assis com 791 domicílios, Bela Paisagem com 181 

domicílios e, Morro do Frade - Caixa D'água com 89 domicílios) totaliza 1.061 

domicílios, o que corresponde a mais de um sexto do número total de domicílios em 

favelas da cidade. Os levantamentos do IBGE em referência, realizados no ano de 

2019 foram feitos com base em análises de georreferenciamento. 

Martins e Leite (2015) levantaram, através de imagens dos satélites Quick 

Birdde 2005 e WorldView-2 de 2011, o número de domicílios nas favelas de Montes 

Claros. Foram divulgados os dados para os dois anos, 2005 e 2011, de 21 favelas 

da cidade, já que conforme explicado no início desse tópico, com a retirada de 

critérios quantitativos mínimos o IBGE passou a considerar aglomerados menores 

em suas contagens, além de que nesse período de 9 (nove) anos houve a ocupação 

de novas áreas na cidade, bem como o desenvolvimento de ocupações menores. 

A Tabela 2 mostra o crescimento no número de domicílios das favelas de 

Montes Claros entre 2005 e 2020. 
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Tabela 2: Domicílios das favelas de Montes Claros crescimento entre 2005/2020 

Favelas Domicílios 
2005 

Domicílios 
2020 

Crescimento 
absoluto 

Crescimento 

(%) 

Vila São Fr. de Assis 
(Vila São Francisco, 

Bela 
Paisagem e Morro do 
Frade-Caixa D'água) 

 
1032 

 
1061 

 
29 

 
2,8 

São Vicente 644 707 63 9,7 

Cidade Cristo Rei 559 497 -62 -11,1 

Morrinhos 349 446 97 27,8 

Santa Cecília 375 409 34 9 

Vila Mauricéia 234 364 90 38,7 

Cidade Industrial 277 290 13 4,7 

Rua da Prata 89 196 107 120,2 

Chiquinho Guimarães 187 192 5 2,6 

Vila Itatiaia 176 187 11 6,25 

Castelo Branco 161 180 19 11,8 

Vila Atlântida 68 152 84 123,5 

Vilage do Lago 80 143 63 78,75 

Vila Telma 119 134 15 12,6 

Vila Alice 111 130 19 17,1 

Nova Morada 105 129 24 22,85 

Rua Vinte 92 122 30 32,6 

Ciro dos Anjos 108 97 -11 -10,2 

Dr. João Alves ----------- 95 ---------- ------------ 

Rua Barão de Mauá 69 94 25 36,2 

Vila Tupã 79 94 15 19 

Jardim Eldorado ----------- 80 ----------- ------------ 

São Lourenço ----------- 80 ----------- ------------ 

Vila Campos 82 67 -15 -18,3 

Alto Boa Vista ----------- 30 ----------- ------------ 

Trilhos do Parque de 
Exposição ----------- 30 ----------- ------------ 

Novo Castelo Branco ----------- 30 ----------- ------------ 

TOTAL 4.996 6.036 1.040 20,8 

Fontes: MARTINS; LEITE (2015) e IBGE (2020). 
 

Os dados da Tabela 3 chamam a atenção para alguns fenômenos nas 

favelas de Montes Claros. Verifica-se que as duas maiores favelas da cidade, Vila 

São Francisco de Assis e São Vicente, tiveram um crescimento no número de 

domicílios nos últimos 15 anos, a primeira delas um crescimento modesto de 2,8%, 

ou 29 novos domicílios, o que não é tão impactante considerando seu número total 

de domicílios, o que está relacionado à falta de espaço para expansão. A favela São 

Vicente, por sua vez, teve um crescimento de 63 novos domicílios, representando 
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um percentual de 9,7% no período de tempo, a área ocupada, semelhante à Vila 

São Francisco de Assis, também não possui espaços para expansão, desse modo o 

aumento de quase 10% no número de domicílios sinaliza um adensamento na área. 

No tocante a Cidade Cristo Rei, atualmente a terceira maior favela em 

número de domicílios da cidade segundo os dados do IBGE de 2020, observa-se 

que houve um decréscimo no número total de seus domicílios, equivalente a 

aproximadamente 11%, considerando o período total analisado. Tal diminuição pode 

ser explicada ou porque os dados do IBGE de 2020 podem ter subestimado a 

quantidade de domicílios, já que não houve ainda o levantamento do Censo, ou 

podem sinalizar uma diminuição de domicílios da área, um indício de que as 

construções na localidade estão ficando maiores e absorvendo outras edificações. 

Necessário ressaltar que se trata de uma área com alto adensamento populacional, 

conforme dados do Plano Diretor de Montes Claros (PMMC, 2015). 

Importante salientar ainda que houve uma diminuição no número de 

domicílios da Cidade Cristo Rei considerando até os dados anteriores do próprio 

IBGE. No Censo de 2000 o IBGE levantou que na área havia 522 domicílios, ou 

seja, 25 domicílios a mais do que o número apurado pelo próprio órgão no ano de 

2019. De certo que para melhor compreensão desse fenômeno nessa favela serão 

necessários levantamentos e pesquisas específicas que podem ser objeto de outros 

trabalhos. 

Outras duas favelas tiveram um decréscimo no número de domicílios de 

acordo com os dados analisados, o Ciro dos Anjos e a Vila Campos. No caso dos 

Ciro dos Anjos trata-se de ocupação inserida em um loteamento popular legalizado 

de mesmo nome cujos lotes foram doados à população mais carente nos anos 1980, 

contudo, a grande demanda fez com que a ocupação se estendesse até as margens 

do córrego dos Mangues, Área de Preservação Permanente (LEITE, 2011). 

Observa-se, que na favela em questão, o decréscimo no número de 

domicílios é relativo, já que no período entre 2005 e 2011 houve decréscimo 

significativo no número, passando de 108 para 51 domicílios, contudo de 2011 para 

2020 houve um aumento no número dos domicílios que passou de 51 para 97, o que 

sinaliza uma nova tendência nos últimos anos de ocupação da área. 

No tocante a favela Vila Campos, localizada na margem do córrego Bicano, 

os novos dados do IBGE mostram que houve o decréscimo de 15 domicílios ao 

longo do período analisado, o que corresponde à aproximadamente 18% de 
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redução, contudo, é importante ressaltar que houve a construção nas margens do 

córrego Bicano de uma avenida, continuação da Avenida Dr. Avilmar Gonçalves de 

Oliveira, obra que foi finalizada em maio de 2020. 

Além disso, observa-se que houve um aumento significativo na área 

ocupada pela favela entre 2005 e 2020, conforme se verifica na Figura 3, que foi 

elaborada a partir da imagem Quick Bird 2005 analisada por Leite (2011) e pelos 

novos dados do IBGE sobre a área das favelas, divulgados em 2020, valendo-se 

ainda, da imagem do Google WorldView do ano de 2020. 

 

Morrinhos, a favela mais antiga da cidade, que está localizada no centro da 

cidade em uma área com valor de solo urbano alto, teve um crescimento significativo 

no número de domicílios no período, 97 novos domicílios, o que corresponde a um 

aumento de 27,8%, percentual considerável tendo em vista que a favela não possui 

áreas para expansão. Assim, as novas construções estão sendo realizadas em lotes 

que já possuíam alguma residência, fenômeno semelhante à tendência observada 

por Leite (2011) ao analisar o crescimento no número de domicílios na área entre 

2000 e 2005. 

A favela Santa Cecília, quinta maior favela da cidade, teve um crescimento 

de cerca de 9% em seu número de domicílios. Cumpre ressaltar que a área na qual 

Figura 3: Área da favela Vila Campos em 2005 e em 2020 



67 
 

se deu a invasão já estava totalmente ocupada desde os anos 2000 (LEITE, 2011). 

A Vila Mauriceia, sexta maior favela da cidade, teve um crescimento 

considerável no período, de 38,7% o que corresponde a 90 novos domicílios. 

Importante esclarecer que a favela está em uma área de risco próxima à linha de 

transmissão de energia, e conforme Figura 4, que foi elaborada a partir da imagem 

Quick Bird 2005 analisada por Leite (2011) e novos dados do IBGE sobre a área das 

favelas, divulgados em 2020, valendo-se ainda, da imagem do Google WorldView do 

ano de 2020, observa-se que houve uma significativa expansão na área ocupada 

desde 2005. 
 

 
 

No tocante à Cidade Industrial, que surgiu de um loteamento clandestino dos 

anos 1980 que se expandiu e invadiu a área da linha de transmissão de energia, 

bem como um terreno público (Leite, 2011), teve um crescimento modesto no 

período analisado, de apenas 13 novos domicílios. 

Por sua vez, a favela da Rua da Prata foi a que teve o maior acréscimo em 

número de domicílios, 107 novas residências, o que corresponde a um percentual de 

mais de 120% de crescimento. 

Figura 4: Área da favela Vila Mauricéia em 2005 e em 2020 
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Contudo, observa-se pela Figura 5 que o grande aumento percentual pode 

ser explicado pela inclusão pelo IBGE nos últimos dados lançados de área adjacente 

como parte da favela. 
 

 

A favela do Chiquinho Guimarães teve um aumento ínfimo no número de 

domicílios no período, apenas cinco novas residências. A favela se originou da 

ocupação de um Curral da Prefeitura, usado para apreender animais encontrados na 

área urbana. Com a criação do Conjunto Habitacional Chiquinho Guimarães parte da 

população que conseguiu imóvel no conjunto habitacional invadiu a área pública, 

que fica às margens do córrego Mangues (LEITE, 2011). 

Importante ressaltar que houve, no período analisado, uma mudança na 

área com a construção da Avenida Manoel Caribé Filho, inaugurada no final de 

2019, que ladeia o córrego Mangues, conforme observado na Figura 6. 

 
 

Figura 5: Área da favela Rua da Prata em 2005 e em 2020 
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Figura 6: Área da favela Chiquinho Guimarães em 2005 e em 2020 

 

 

No tocante a Vila Itatiaia, favela localizada as margens do córrego Bicano, 

semelhante à Vila Campos, observa-se que o crescimento do número dos domicílios 

na área entre o período de 2005 e 2020 foi pequeno, 11 novos domicílios, o que 

corresponde a um percentual de 6,25%. 

O Castelo Branco, localizado na parte norte da cidade, em uma área sob a 

rede de transmissão de energia, teve um crescimento de 11,8% no período, o que 

corresponde a 19 novos domicílios, contudo, importante salientar que em área 

adjacente a essa favela houve o surgimento de uma nova ocupação no período, que 

inclusive foi considerada pelo IBGE nos dados divulgados como uma nova favela da 

cidade, o Novo Castelo Branco, que possui 30 domicílios (BRASIL, 2020). 

A Vila Atlântica foi a favela que apresentou o maior crescimento percentual 

no número de domicílios no período, 84 novos domicílios, o que correspondeu a um 

aumento em 123,5%. Tal aumento no número de domicílios pode ser explicado pela 
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proximidade com as maiores favelas da cidade, Vila São Francisco de Assis e São 

Vicente, além de que conforme sinalizado por Leite (2011) a área ocupada tinha 

muitos espaços vazios, tendo o autor sinalizado essa tendência de crescimento no 

número de domicílios no local. 

Outra favela que teve um crescimento expressivo no número de domicílios 

foi a Vilage do Lago, cuja ocupação que começou no final dos anos 1990 em uma 

área destinada a uso institucional do Estado (Leite, 2011), cresceu 78,75% em 

número de domicílios, o que corresponde ao acréscimo de 63 novas residências. O 

crescimento significativo pode ser explicado pela existência de espaços vazios na 

área, tendo inclusive ocorrido uma expansão da área ocupada se comparados os 

anos de 2005 e 2020, conforme a Figura 7. 

 

Figura 7: Área da favela Vilage do Lago em 2005 e em 2020 

 
 
 

A favela da Vila Telma, que surgiu nos anos 1980, próxima à Ferrovia 

Central Atlântica (Leite, 2011), teve um acréscimo de 25 domicílios no período, o que 

corresponde ao percentual de 12,6%. A Vila Alice, que se formou nos anos 1970, 

teve acréscimo semelhante no número de domicílios, 19 novas residências, o que 

significa o aumento percentual de 17,1%. 
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A favela Nova Morada teve aumento de 22,85% no número de domicílios, 

que corresponde a 24 novas residências, crescimento até razoável considerando 

que a área ocupada é pequena e não possui áreas adjacentes para expansão. 

No tocante a favela da Rua Vinte, cuja ocupação se iniciou nos anos 1980 

em área pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/MG), 

observa-se que a favela a despeito de não ter expandido a sua área de ocupação, 

acresceu 30 novos domicílios, o que corresponde a um crescimento de mais de 30% 

no número de domicílios. 

A favela da Rua Barão de Mauá, que se formou na década de 1970 em 

terreno privado, teve um aumento no número de domicílios semelhante à Rua Vinte, 

com o acréscimo de 25 novas residências, a despeito da área ocupada não ter se 

expandido. 

Por fim, a favela Vila Tupã, terceira ocupação mais antiga da cidade, 

caracterizada com alto adensamento, teve um acréscimo de 15 novos domicílios no 

período, o que corresponde ao percentual de 19%. 

Desse modo, observa-se que das favelas que já existiam na cidade no ano 

de 2005, a que teve o maior crescimento em número de domicílios foi a Rua da 

Prata, com 107 novos domicílios, o que pode ser explicado pela inclusão de área 

adjacente pelo IBGE como parte da favela. 

A segunda favela com o maior crescimento absoluto foi Morrinhos, com 90 

novos domicílios, o que pode ser explicado pela alta valorização da área por estar 

na região central, além de sinalizar a construção de novos domicílios nos terrenos 

ocupados por outras residências. 

A favela com maior crescimento percentual no número de domicílios foi Vila 

Atlântica, o que pode ser explicado pela existência de espaços vagos na área e a 

proximidade com outras grandes favelas que não possuem mais áreas para 

expansão, Vila São Francisco de Assis e São Vicente. 

Importante trazer ainda os dados sobre domicílios das novas favelas 

incluídas pelo IBGE nos dados divulgados em 2020, quais sejam, Dr. João Alves, 

Jardim Eldorado, São Lourenço, Alto Boa Vista, Trilhos do Parque de Exposição e 

Novo Castelo Branco. 

Das novas favelas incluídas pelo IBGE, a Dr. João Alves é a maior delas em 

número de domicílios, com 95 residências segundo os dados divulgados. A área 

ocupada pela favela fica localizada na parte sul da cidade, quase na divisão entre as 
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regiões de planejamento Santa Rita e Delfino, próxima à BR 135. A Figura 8 mostra 

o perímetro da favela, ela foi elaborada a partir da imagem do Google WorldView e 

dos dados do IBGE sobre as áreas das favelas divulgados em 2020. 
 

Figura 8: Área da favela Dr. João Alves em 2020 

 
 
 

Outra das novas favelas incluídas pelo IBGE que está localizada na parte sul 

da cidade é a favela do Alto da Boa Vista, com 30 domicílios, na região de 

planejamento Santo Inácio, quase na divisa com a região do Delfino. A favela está 

próxima à Avenida do Exército. A Figura 9, elaborada a partir dos dados do IBGE e 

de imagem do Google WorldView 2020 traz seu perímetro atual. 
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Figura 9: Área da favela Alto da Boa Vista em 2020 

 

 

Outra favela incluída pelo IBGE é a Trilhos no Parque de Exposição. A 

ocupação na área começou no início dos anos 2000, mas a área nunca havia sido 

considerada pelo IBGE devido ao antigo critério do número de domicílios, já que 

atualmente conta com apenas 30 domicílios. A favela fica localizada na região de 

planejamento Renascença próxima a favela Cidade Cristo Rei, no terreno às 

margens dos trilhos que passam no local, conforme Figura 10, elaborada a partir de 

imagem do Google WorldView 2020. 
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Figura 10: Área da favela Trilhos no Parque de Exposição em 2020 

 
 

As outras três novas favelas incluídas pelo IBGE estão localizadas na parte 

norte da cidade. A favela Jardim Eldorado está localizada na divisa entre as regiões 

de planejamento Cidade Industrial e Santos Reis, em área às margens da BR 135, e 

possui, segundo os dados do IBGE, 80 domicílios. A figura 11, elaborada a partir de 

imagem do Google WorldView traz o perímetro da área. 
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Figura 11: Área da favela Jardim Eldorado em 2020 

 

 

Em área próxima a favela Jardim Eldorado, ao lado da Petrobras 

Biocombustível S.A., está a favela São Lourenço (Figura 12). A favela, localizada na 

região de planejamento Cidade Industrial, conta com 80 domicílios, segundo os 

dados do IBGE. 
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Figura 12: Área da favela São Lourenço em 2020 

 

 

 Por fim, a favela Novo Castelo Branco está localizada em área próxima a 

favela Castelo Branco e ao lado do Conjunto Habitacional Residencial Rio do Cedro, 

que faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida e foi inaugurado em 

23/05/2017. A favela, segundo os dados divulgados pelo IBGE, possui 30 domicílios 

e seu perímetro é representado na Figura 13. 
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Figura 13: Área da favela Novo Castelo Branco em 2020 

 

 

É possível estimar a quantidade de moradores em cada uma das favelas, 

valendo-se dos dados divulgados sobre o número de domicílios multiplicados pela 

quantidade estimada de moradores por domicílio em aglomerados subnormais 

divulgada pelo Censo 2010, qual seja, 3,8 moradores por domicílio, e pelo cálculo no 

presente trabalho, chega-se aos dados da Tabela 3. 

 

 



78 
 

Tabela 3: Número de moradores nas favelas de Montes Claros 

Favelas 
Domicílios 

2020 
Quantidade de 

moradores 5 

Vila São Fr. de Assis 
(Vila São Francisco, Bela 

Paisagem e Morro do Frade-
Caixa D'água 

1061 4.032 

São Vicente 707 2.687 

Cidade Cristo Rei 497 1.889 

Morrinhos 446 1.695 

Santa Cecília 409 1.554 

Vila Mauricéia 364 1.383 

Cidade Industrial 290 1.102 

Rua da Prata 196 745 

Chiquinho Guimarães 192 729 

Vila Itatiaia 187 711 

Castelo Branco 180 684 

Vila Atlântida 152 578 

Vilage do Lago 143 543 

Vila Telma 134 509 

Vila Alice 130 494 

Nova Morada 129 490 

Rua Vinte 122 464 

Ciro dos Anjos 97 369 

Dr. João Alves 95 361 

Rua Barão de Mauá 94 357 

Vila Tupã 94 357 

Jardim Eldorado 80 304 

                                                      
5Valor obtido pela multiplicação do número de domicílio por 3,8, que corresponde ao número estimado de 
moradores por imóvel em aglomerado subnormal em Montes Claros, apurado pelo IBGE no Censo 2010. 
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São Lourenço 80 304 

Vila Campos 67 255 

Alto Boa Vista 30 114 

Trilhos do Parque de 
Exposição 

30 114 

Novo Castelo Branco 30 114 

TOTAL 6.036 22.937 

Fonte: IBGE (2020) e Censo (2010) 
 

Outro dado que é importante ressaltar sobre as favelas de Montes Claros é 

que 13 (treze) das 29 (vinte e nove) favelas estão localizadas em áreas de riscos, 

conforme levantamento feito pela Defesa Civil em 2014 para a elaboração do Plano 

Diretor de Montes Claros. Os principais riscos são incêndio, inundações, enxurradas, 

estrutural (rede elétrica), deslizamentos e alagamentos, conforme mostra a figura 14. 
 

 
Figura 14: Localização das favelas em relação às áreas de risco 

 

Fonte: Dados do Plano Diretor de Montes Claros (PMMC, 2015). 
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O Quadro 3 mostra os principais riscos aos quais estão expostos os 

moradores de áreas de favelas. Verifica-se que as favelas da região sul da cidade 

estão mais sujeitas a alagamentos, as favelas da região norte da cidade estão mais 

sujeitas a riscos relacionados a enxurradas e deslizamentos. 

Observa-se ainda que duas das favelas apresentam riscos estruturais e de 

rede elétrica, Castelo Branco e Vila Mauricéia, justamente por estarem localizadas 

em terrenos da CEMIG. 

 
 

Quadro 3: Favelas e riscos 

FAVELA RISCOS 

Cidade Industrial Inundações e Enxurradas 

Village do Lago Enxurradas 

Castelo Branco Estrutural e Rede Elétrica 

V. S. Francisco de Assis Deslizamentos 

São Vicente Deslizamentos 

Cidade Cristo Rei Incêndio 

Vila Mauricéia Estrutural e Rede Elétrica 

Chiquinho 
Guimarães 

Enxurradas e Alagamentos 

Rua Vinte Enxurradas e Alagamentos 

Vila Itatiaia Inundações 

Vila Campos Alagamentos 

Ciro dos Anjos Alagamentos 

Rua da Prata Alagamentos 

Fonte: (PMMC, 2015). 
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O fato de mais da metade das favelas de Montes Claros estarem localizadas 

em áreas de riscos, reflete uma das características das áreas de formação de 

favelas, que ocupam, muitas vezes, as áreas “indesejadas” do espaço urbano, com 

declividades acentuadas ou próximas a cursos de água, somado com pouca ou 

nenhuma estrutura urbana, o que acaba por potencializar ainda mais os riscos 

existentes nos locais. 

A distribuição das favelas em Montes Claros seguiu a lógica mercadológica 

do solo urbano do período de surgimento de cada favela, ou seja, elas surgiram na 

periferia pobre, carente de infraestrutura urbana, e em alguns casos em áreas 

sujeitas a riscos. 

A ineficácia de políticas públicas no aspecto habitacional se reflete nas 

ocupações clandestinas do solo. A intensificação da especulação imobiliária em 

algumas áreas tornando-as pouco acessíveis para a grande maioria da população, 

somado aos vazios urbanos, desigualdades econômicas e sociais, e falta de 

políticas públicas eficazes, faz com que as favelas multipliquem-se, ocupando, em 

geral, terrenos não tão atrativos ao mercado formal de terras, como as encostas de 

morro, áreas sujeitas a inundações, distantes do da área central e desprovidas dos 

aspectos que caracterizam a urbanidade. 

É notório que a expansão da malha urbana muitas vezes incorpora essas 

áreas, que diante do crescimento da cidade passam a se localizar em espaços que 

podem ser considerados centrais. Tal fenômeno é perceptível principalmente nas 

favelas mais antigas, como é o caso, por exemplo, do Morrinhos e Cidade Cristo Rei, 

que por se tratarem de ocupações longevas estão localizadas em áreas atualmente 

centrais de Montes Claros. 

Outro aspecto que permeia as favelas é a insegurança da posse, a ausência 

de garantia da propriedade, a despeito das ocupações terem se dado de forma 

perceptível e muitas vezes até estimuladas pelo poder público os moradores não são 

considerados titulares de direitos reais sobre os imóveis e por vezes são ameaçados 

com programas e tentativas tanto públicas quanto privadas de remoção. 

Tem-se assim que a regularização fundiária das áreas vem como uma 

tentativa de garantir a segurança da posse e trazer melhorias urbanas, econômicas, 

sociais e ambientais para esses espaços, isso se considerarmos o aspecto mais 

amplo da regularização e não apenas o viés titulatório. 
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3.3. Dos programas, leis e projetos de regularização fundiária urbana em 

Montes Claros anteriores à Lei da Reurb 

 
Montes Claros em meados de 1970 foi incluída no Programa Cidades de 

Porte Médio, através do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND e os recursos 

foram destinados a vários setores urbanos, dentre eles, ampliação da rede de 

saneamento básico, pavimentação de ruas, construção de postos de saúde e praças 

de lazer, construção de núcleos habitacionais, remoção de favelas, legalização da 

posse da terra em áreas de invasão (SOUZA; FRANÇA, 2010). 

Nas duas décadas seguintes, 1980 e 1990, a política habitacional do 

município se voltou para a construção de novas moradias através de conjuntos 

habitacionais, criação de novos loteamentos e revitalização de favelas, sem 

obedecer, contudo, a normas de planejamento urbano. 

No ano 2000 foi instituído o programa Montes Claros Legal - MCL, através da 

Lei Municipal nº 2.809 de 2000, que previa a doação de terrenos a pessoas carentes 

e que estivessem na posse destes há mais de seis meses da data de promulgação 

da lei, entretanto o programa não concluiu todo o trâmite legal para escrituração dos 

moradores, em função de questões jurídicas envolvendo os primeiros proprietários 

dos terrenos ocupados (LEITE, 2011, p. 197). 

Nesse contexto surge o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01, marcando 

os novos rumos a serem seguidos no que concerne à questão habitacional no país. 

Em 2001 foi instituído novo Plano Diretor para Montes Claros, Lei Municipal nº 

2.921, trazendo entre seus objetivos estratégicos para o desenvolvimento urbano “a 

regularização fundiária, a melhoria das moradias e a urbanização das vilas e favelas, 

inclusive por meio de programas que possibilitem sua verticalização” (MONTES 

CLAROS, 2001, artigo 7º). 

Além disso, o referido Plano Diretor trazia como diretrizes da política 

habitacional o desenvolvimento de programas e destinação de recursos para a 

urbanização e a regularização fundiária de favelas, a efetivação da regularização 

fundiária de loteamentos populares e favelas localizados em terrenos pertencentes 

ao Município e em terrenos particulares, visando à execução de projetos de 

parcelamento e à titulação dos moradores (MONTES CLAROS, 2001, artigo 30). 

No ano de 2002, foi firmada a parceria entre a Prefeitura Municipal, a Caixa 

Econômica Federal - CEF e o Ministério das Cidades, para a implementação do 
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Projeto Habitar Brasil/BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) do Governo 

Federal com o objetivo de urbanizar o entorno dos Córregos Bicano e Vargem 

Grande.  

O Programa era voltado para a superação das condições de miséria em 

aglomerados urbanos, visando a atender a populações com renda de até três 

salários mínimos, que residam em assentamentos subnormais. Como pré-requisito 

para fazer jus a este benefício os assentamentos deveriam estar em áreas de risco, 

ou legalmente protegidas e, contendo, no mínimo, 60% das famílias com renda de 

até três salários mínimos (SOUZA; FRANÇA, 2011, p. 53). 

Diante disto, o projeto aprovado em 2002 iniciou com as obras de canalização 

dos córregos, juntamente com o trabalho técnico-social. O Projeto tinha por base 

três eixos principais: o trabalho arquitetônico e de infraestrutura, o trabalho social e o 

trabalho de regularização fundiária. No trabalho arquitetônico e estrutural as ações 

consistiram nas obras de canalização dos córregos, implantação de infraestrutura e 

melhoria nas residências já existentes (SOUZA; FRANÇA, 2011, p. 54). 

As obras de canalização dos córregos Bicano e Mangues foram paralisadas 

por motivos técnicos na época e só foram concluídas em maio de 2020 (Bicano) e no 

final de 2019 (Mangues). 

No âmbito social foram realizadas atividades de geração de trabalho e renda, 

fortalecimento da organização comunitária, educação ambiental e sanitária.  

Já no terceiro eixo, o trabalho de regularização fundiária se daria através da 

outorga de Escritura Pública de Doação e Registro aos moradores da área. 

Em 2006, por meio da Lei nº 3.658/2006, foram criados o Programa de 

Regularização Fundiária de Interesse Social do município de Montes Claros e a 

Política de Regularização Fundiária que culminaram na elaboração do Primeiro 

Plano Municipal de Regularização Fundiária, através da Portaria 073/2006. Em 

2008, essa política foi retomada pelo Programa Minha Casa, instituído pela Lei 

Municipal 3.995. O Programa era voltado para moradores de áreas com 

irregularidade dominial e que se enquadrassem nos critérios da Medida Provisória 

2.220/2001, quais sejam, que até 30 de junho de 2001, possuíssem como seu, por 

cinco anos ininterruptos e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 

quadrados de imóvel público situado em área urbana, para sua moradia ou de sua 

família. Esses moradores faziam jus à concessão de uso especial para fins de 

moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não fossem proprietários de 
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outro imóvel urbano ou rural (SOUZA; FRANÇA, 2010). 

Por meio desse programa, foram iniciados os processos de regularização de 

12 áreas de ocupação irregular, totalizando 1.514 famílias atendidas (LEITE, 2011). 

O programa Minha Casa também dispunha sobre os serviços de infraestrutura 

básicos (água, esgoto e energia elétrica) e às políticas sociais (saúde, educação, 

etc.) priorizando o atendimento de famílias com maior nível de risco social, garantia 

da segurança da posse legalizada e, promoção da integração formal das áreas na 

cidade, através de IPTU e endereço oficial (SOUZA; FRANÇA, 2010). 

Observa-se que as questões referentes à habitação em Montes Claros estão 

divididas em três linhas de atuação: curativas, preventivas e emergenciais. As ações 

curativas são aquelas que abarcam as favelas em aspectos relacionados à 

regularização fundiária, saneamento, urbanização e infraestruturas. Já as ações 

emergenciais são voltadas ao atendimento de famílias em situações de risco ou que 

foram removidas em decorrência de obras públicas. Por fim, as ações preventivas 

não têm caráter de doação, mas de concessão de financiamentos com 

mensalidades que não comprometam a renda de subsistência familiar.  

Dentre os programas mencionados, Souza e França (2010) classificam o 

Programa Habitar Brasil/BID como ações curativas e preventivas e o Programa 

Minha Casa como de ações preventivas. 

Em 01 de dezembro de 2016, foi instituído através da Lei Complementar 

Municipal nº 53 o atual Plano Diretor da Cidade de Montes Claros que, assim como 

o seu antecessor, trouxe a regularização fundiária urbana no rol de diretrizes.  

No atual Plano Diretor a regularização fundiária consta como diretriz da 

política de Desenvolvimento e ordenamento do território nos dizeres de “garantir a 

regularização fundiária do município (sede e distritos) e a urbanização de 

assentamentos precários em áreas de ocupação por populações de baixa renda” 

(artigo 9º), bem como consta como diretriz para o Zoneamento Territorial e para a 

política habitacional. 

A despeito dos programas já implementados e da previsão como diretriz no 

Plano Diretor a regularização fundiária das favelas em Montes Claros ainda esbarra 

em dificuldades, tanto porque os moradores muitas vezes não possuem qualquer 

documento, mesmo que informal, sobre a aquisição onerosa da posse, o que difere 

dos assentamentos irregulares em que muitas vezes os moradores possuem 

contratos de promessa de compra e venda e recibos de pagamento.  
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Além disso, algumas favelas apresentam um baixo índice de infraestrutura e 

acesso a serviços básicos, demandando mais verbas para a realização das 

melhorias necessárias. 

 
3.4. A Regularização Fundiária Urbana em Montes Claros após a Lei da Reurb 
 

Após a publicação da Lei Federal nº 13.465/2017, que alterou, conforme já 

demonstrado no presente trabalho, de forma significativa o procedimento de 

regularização fundiária urbana, simplificando as burocracias e atribuindo maior 

protagonismo aos Municípios na condução do processo, Montes Claros editou o 

Decreto 3.745, de 17 de setembro de 2018, para regulamentar as disposições da 

regularização fundiária urbana na cidade. 

O Decreto 3.745/2018 estabeleceu o critério de renda familiar de até 03 (três) 

salários-mínimos para enquadramento na Reurb-S. Esse critério foi alterado menos 

de dois meses depois pela Lei Municipal 5.099/2018, que definiu como até 5 (cinco) 

salários-mínimos de renda familiar para fazer jus a Reurb-S, além de dispor que se 

presumem de baixa renda, os ocupantes inscritos em programas de assistência do 

governo federal, estadual ou municipal. 

Logo, o atual critério municipal para baixa renda e enquadramento na Reurb-S 

é semelhante ao disposto na Lei da Reurb com o acréscimo ainda da presunção de 

que os beneficiários de programas assistenciais são de baixa renda. 

O Decreto ainda trouxe no rol de objetivos do Programa Municipal de 

Regularização Fundiária a identificação dos núcleos urbanos informais que devam 

ser regularizados, a organização destes e a necessidade de proporcionar a 

prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 

condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal 

anterior. 

Um ponto a se ressaltar é que o Decreto 3.745/2018, na contramão do que 

dispõe a Lei da Reurb, proibiu a regularização fundiária de áreas públicas, contudo, 

cerca de um ano depois, o Decreto 3899, de 02 de outubro de 2019, retirou tal 

proibição. 

Esse é ponto importante da regularização fundiária nos moldes da Lei da 

Reurb já que permite também, valendo-se dos mesmos instrumentos, a 

regularização de áreas públicas, áreas que muitas vezes concentram favelas. 

O Decreto 3.745/2018 ainda traz o rol de documentos que devem 
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acompanhar o pedido de regularização fundiária, tanto na Reurb-S quanto na Reurb-

E. Ao contrário a Lei da Reurb que cobra apenas o requerimento dos legitimados, 

Montes Claros exige que esse requerimento seja acompanhado de peças técnicas, 

como o perímetro georreferenciado ao Sistema Sirgas 2000 da área objeto da 

regulação, ART ou RRT do responsável pelo levantamento do perímetro e Certidões 

de Inteiro Teor dos Imóveis atingidos pela Regularização, em caso que não for 

possível a localização das certidões, o técnico responsável deverá declarar as 

razões motivadamente. 

Tais exigências visam facilitar a análise do requerimento pelo Município, mas 

dificultam o acesso ao procedimento principalmente por núcleos urbanos mais 

carentes e menos organizados, já que na fase pré-procedimental já devem arcar 

com custos técnicos para os levantamentos dos dados exigidos. 

Não é a toa que conforme informações prestadas pela Prefeitura Municipal 

até o momento só exista um procedimento de regularização fundiária urbana 

regularmente instruído, referente a assentamento irregular localizado no bairro São 

Geraldo 2, enquanto os demais estão em fase de complementação de 

documentação.  

O bairro São Geraldo 2 não está nas áreas das favelas da cidade levantadas 

por esse trabalho, mas por se tratar do único procedimento de regularização pós Lei 

da Reurb em andamento na cidade, cumpre trazer algumas informações sobre ele. 

O procedimento6 foi iniciado pela Associação de moradores do bairro São 

Geraldo II em parceria com a empresa IMEDIATA, sendo autorizado pela Prefeitura 

no dia 26/04/2021, que classificou a área como de Reurb-S. Ressalta-se que 

procedimento ainda está em andamento nos moldes da Lei 13.465/2017. 

De todo modo a ausência de procedimentos de regularização fundiária urbana 

em andamento na cidade, a despeito da existência de várias favelas e loteamentos 

irregulares, pode ser reflexo tanto das exigências municipais que dificultam o acesso 

de núcleos menos organizados e com renda mais baixa, bem como pode ter relação 

com ausência de conhecimento por parte desses moradores do instituto da 

regularização fundiária e até mesmo uma ausência de reconhecimento de que não 

possuem direitos reais garantidos sobre os seus imóveis. 

                                                      
6 Demais informações sobre os levantamentos, áreas e documentos apresentados quando do 
requerimento e no curso do procedimento não foram autorizadas a serem divulgadas pela empresa 
mediadora. 
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Cumpre salientar que Montes Claros já conta, desde o ano de 2018, com a 

atuação de institutos privados que mediam a regularização fundiária entre os 

moradores e a prefeitura, realizando os levantamentos e documentos necessários 

mediante contraprestação financeira dos residentes atingidos. 

Tem-se ainda que registrar que a pandemia de COVID-19 pode ter 

contribuído para esse cenário, já que as medidas de restrições inviabilizaram 

algumas mobilizações dos moradores e da própria Prefeitura, que conforme 

disposição legal pode identificar as áreas que necessitam de regularização e 

instaurar o procedimento. 

Não se pode afastar também a possibilidade de aversão e descrença de 

parcela de moradores aos programas de regularização fundiária, que por vezes 

foram pautados em tentativas de remoção dos moradores e assentamento deles em 

outras localidades, o que gerou, em alguns casos, uma alta rejeição popular, são 

exemplos as tentativas de revitalização e regularização da Cidade Cristo Rei, que 

por vezes foram pautadas no viés de combate a violência e tráfico de drogas e 

projetavam a condução dos moradores para outras áreas, em geral periféricas. 

De qualquer modo, sem um estudo mais aprofundado e que não é o objetivo 

do presente trabalho não é possível afirmar ao certo quais fatores têm impedido, 

desmotivado ou dificultado os procedimentos de regularização fundiária na cidade 

de Montes Claros. 

 

3.5. A Regularização Fundiária Urbana das favelas em Montes Claros 
 

Conforme exposto ainda não existe procedimento concluído de regularização 

fundiária urbana de uma área de favela em Montes Claros, a despeito da 

possibilidade legal de tal regularização. 

Entretanto, cumpre salientar que o impacto concreto de uma regularização de 

favela na cidade só poderá ser observado com clareza com o decurso do tempo. 

De toda forma, o presente tópico visa discorrer sobre aspectos que devem ser 

considerados quando da regularização fundiária de tais áreas, como as 

infraestruturas urbanas e acessos a serviços da cidade e a possibilidade de 

gentrificação das favelas da cidade com a “expulsão” dos moradores anteriores. 

No tocante às favelas de Montes Claros esse direito à cidade também deve 

ser considerado, desse modo, a regularização fundiária urbana não deve se pautar 
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tão somente na dimensão jurídica e titulatória, mas considerar também os aspectos 

urbanísticos, estruturais e econômicos a fim de trazer melhorias efetivas de 

habitabilidade e usos da cidade pelos moradores. 

A regularização fundiária deve buscar o direito à cidade dos moradores, de 

forma que esses possam usufruir dos serviços e bens urbanos sem segregações. É 

um trabalho árduo e que exige uma perspectiva que extrapola a jurídica. Não se 

pode conceber que a mera existência de leis, ou mesmo a instituição de protocolos 

para os procedimentos de regularização vão solucionar os problemas das favelas, 

pelo contrário, uma regularização fundiária mal executada pode causar mais 

problemas sociais e econômicos para aqueles moradores. 

As favelas ao norte da cidade carecem de algumas infraestruturas urbanas 

básicas, como praças públicas, espaços abertos e urbanos destinados ao lazer e ao 

convívio da população, com o papel importante de integração e sociabilidade, 

carecem de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), unidades de 

saúde, aparelhos educacionais e campos/quadras esportivas. 

Por exemplo, as favelas localizadas na região de planejamento Distrito 

Industrial não dispõem de nenhuma praça ou CRAS em seu entorno. Necessário 

ressaltar que a região do Distrito Industrial possui 4 (quatro) favelas e os centros de 

referências mais próximos dessas áreas estão na região de planejamento do Santos 

Reis (PMMC, 2015). 

Tem-se ainda que nessa região possui apenas uma escola, a Escola 

Municipal Rotary São Luís, localizada próxima à favela Cidade Industrial, não 

existindo nenhum aparelho educacional localizado próximo às favelas Castelo 

Branco, Novo Castelo Branco e São Lourenço (PMMC, 2015). 

Pelos levantamentos realizados verifica-se a segregação espacial das favelas 

de Montes Claros, em especial das favelas ao norte da cidade, em relação a alguns 

serviços urbanos. Desse modo, a inclusão e o acesso dos citadinos dessas áreas a 

esses direitos da cidade constituem objetivos que devem ser buscados quando dos 

procedimentos de regularização fundiária das áreas. 

Enquanto isso, as favelas ao centro e nas regiões ao sul da cidade possuem 

maior acesso às infraestruturas urbanas, mas estão em áreas de grande interesse 

estratégico para especulação imobiliária. 

Assim, tem-se que a regularização fundiária urbana, principalmente dessas 

áreas, tem que levar em consideração mecanismos para evitar a “expulsão” dos 
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moradores antigos das áreas revitalizadas através da gentrificação dos locais. 

Por vezes o termo gentrificação é associado apenas a processo de 

revitalização e reurbanização de áreas, mas no caso de regularização fundiária ele 

ganha um novo aspecto, já que nessa situação tais áreas passam de um mercado 

informal de terras para o mercado formal de terras e todas suas regras de 

especulação imobiliária e valor de solo urbano com base na localização. 

É o alerta principalmente nas regularizações de áreas mais centrais que 

tendem a se tornar muito atrativas ao mercado formal de terras quando estiverem 

devidamente tituladas.  

A título de exemplo têm-se as favelas do Morrinhos e Cidade Cristo Rei que 

estão localizadas em áreas centrais e que poderiam ser utilizadas para a expansão 

do centro da cidade. De igual modo, devido ao recente processo de valorização da 

região sul da cidade, as favelas nessas áreas podem também ser objeto desse 

fenômeno de gentrificação se as ações não forem bem pensadas. 

É nesse sentido que Ferreira (2021, p. 79) ressalta que a gentrificação não é 

efeito colateral, mas é estrategicamente planejada para áreas que são atrativas e 

necessárias à especulação imobiliária. 

 

A gentrificação é um processo que se materializa no lugar, mas há 
inúmeros atores e agentes por trás desse processo e há, inclusive, 
um projeto de cidade. Por isso, partimos do que se apresenta a nós 
enquanto formas construídas, mas é preciso investigar o que está 
por trás dessas formas e que projetos de mundo lhes dão 
sustentação (FERREIRA, 2021, p. 86). 

 

E aí vem outro ponto a se considerar, a possibilidade da própria iniciativa 

privada e mercado formal de terras fazer uso de Reurb, principalmente a de 

interesse social, para incluir no cenário de especulação imobiliária, ativos que 

estavam antes às margens, planejando empreendimentos urbanos e afastamento da 

população de baixa renda residente no local. 

Muitas vezes inclusive o discurso sobre a gentrificação é vendido como uma 

vantagem, enaltecendo a valorização dos bairros e vendo a saída dos antigos 

“moradores problemáticos” como uma consequência para um bem maior 

(FERREIRA, 2021, p. 86). 

O Rio de Janeiro já vem experimentando de forma clara esse processo de 

gentrificação de suas favelas antes mesmo da nova Lei da Reurb. É óbvio que a 
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realidade carioca e das suas favelas é bem distinta de Montes Claros, o Rio de 

Janeiro tem muita demanda turística e as favelas, por muitas vezes, estão 

localizadas em áreas próximas a bairros nobres e foram pouco a pouco sendo 

incluídas no circuito turístico da cidade. 

Vários empresários adquiriram imóveis em favelas cariocas para transformá-

los em pousadas para turistas, em especial nas favelas da zona sul da cidade, como 

a Favela do Vidigal. 

Caminhando pelo Vidigal e ouvindo os moradores, há inúmeras 
histórias de vizinhos que tiveram de se mudar, pois não conseguiam 
mais arcar com os custos de permanência no local devido ao 
aumento dos aluguéis. Em outros casos, houve aqueles que eram 
proprietários e receberam “tão boas ofertas” pelos seus terrenos ou 
casas que acabaram vendendo-os.   Nos dois casos os antigos 
moradores não conseguiram permanecer na Favela do Vidigal e 
acabaram se mudando para locais mais distantes. (FERREIRA, 
2021, p. 97). 

 
De qualquer maneira análises mais profundas sobre impactos da Reurb nas 

favelas de Montes Claros só poderão ser feitas com o passar dos anos. O que se 

tem agora é a possibilidade de regularização fundiária dessas áreas, com a ressalva 

da importância de considerar não só o aspecto titulatório, mas também as questões 

urbanas, ambientais, sociais e de manutenção dos moradores nos locais. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão da regularização fundiária das favelas se torna cada vez mais 

relevante e complexa. A titulação dos moradores certamente é importante, já que 

garante uma segurança jurídica e impossibilita as remoções forçadas, mas uma 

política de regularização fundiária eficaz deve compreender aspectos mais amplos, 

se atentando a inclusão desses moradores na cidade, permitindo o acesso aos 

serviços urbanos, aos direitos sociais, as diminuições de desigualdades econômicas 

e também ao combate das causas de formação de favelas.  

Deve-se atentar também em garantir que as comunidades fiquem onde estão, 

em condições melhores, e com os seus direitos reconhecidos. 

Restou evidente que a produção do espaço urbano se dá através de ações de 

agentes transformadores com interesses, muitas vezes, conflitantes, sendo o próprio 

Estado um desses agentes, e que todo esse processo de atuação em busca de 
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interesses próprios gera segregações urbanas levando à formação da “cidade 

ilegal”. 

Tem-se ainda que a construção urbana segue, muitas vezes, a lógica do 

capital. O solo urbano é visto como uma mercadoria usada como forma de expansão 

do capital na cidade, e, é daí que surgem as distorções, é daí que a análise sobre 

programas e projetos de regularização fundiária deve partir. 

A favela é uma alternativa de moradia para as pessoas que não conseguem 

comprar ou alugar um imóvel ante aos preços ditados pela indústria imobiliária. São 

áreas, quando do surgimento, periféricas, carentes de infraestruturas e em locais 

com algum risco inerente. Mas o que acontece quando a cidade cresce e a favela é 

“engolida” pela centralidade urbana? Quando aquele terreno antes pouco atrativo 

para o mercado formal passa a ser visto como uma potencial área de expansão de 

ativos imobiliários? 

Ao analisar a Lei da Reurb, principalmente no tocante às favelas, não se pode 

tirar isso de vista. A regularização que a lei objetiva é para quem? Para os 

moradores ou para os agentes da especulação imobiliária? 

É claro, que a Lei Federal nº 13.465/2017 tem várias vantagens e inovações 

que, se bem acionadas, podem permitir melhorias significativas para os moradores 

das favelas, isso se a regularização for vista como bem mais do que dar títulos de 

posse/propriedade para os moradores, mas sim na busca por garantir o direito à 

cidade a esses citadinos. 

Se não for bem executada e planejada, contudo, a regularização fundiária 

urbana pode servir de causa para aumentos das segregações socioespaciais, ao 

passo que pode ser acionada pelos produtores do espaço urbano como forma de 

incluir como ativos imobiliários formais imóveis que antes estavam às margens, e 

através da especulação imobiliária afastar os moradores desses núcleos urbanos 

regularizados para outras áreas periféricas e carentes. 

O forte viés titulatório da Lei da Reurb, a indicação de motivos apresentada 

pelo ex-presidente Temer e o trâmite legislativo sem participação popular, 

infelizmente acendem um alerta sobre as reais intenções práticas da lei. 

A Lei da Reurb quer mesmo regularizar as favelas e dar melhores direitos 

urbanos para os seus moradores ou quer apenas aumentar o capital imobiliário do 

país e criar novas áreas para expansão do capital urbano? São perguntas que só o 

tempo irá responder, mas por enquanto ficam as considerações sobre a Lei, as 
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ponderações sobre suas vantagens e as críticas sobre os seus dispositivos. 

Essas críticas ainda se acentuam com a instituição do Programa Casa Verde 

e Amarela, pelo governo Bolsonaro, em substituição ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, que passa a dispor que os moradores de áreas classificadas como 

regularização fundiária de interesse social, podem promover a regularização de seus 

imóveis com seus próprios recursos, arcando com todos os custos do projeto e 

documentações, através de financiamento via Fundo de Desenvolvimento Social, o 

que era anteriormente uma obrigação somente do Estado. Não restando claro nessa 

modalidade de financiamento quem arcaria com as melhorias urbanísticas, 

ambientais e estruturais das áreas regularizadas. 

Outro ponto a se considerar é que a apesar da criação da Lei Federal n° 

13.465/2017 para tratar do tema da regularização fundiária urbana e seus 

procedimentos, ainda há pouca iniciativa por parte do Poder Público de Montes 

Claros para a aplicabilidade concreta da lei. As despeito do município ter elaborado 

leis locais para dispor de forma mais específica sobre a temática, ainda se tem 

apenas um processo de regularização fundiária em fase inicial na cidade, mesmo 

com as vinte áreas de favelas e inúmeros loteamentos irregulares em Montes 

Claros, o que evidencia a dificuldade de gerir ações práticas sobre a regularização 

fundiária urbana.  

De todo modo, o trabalho se propôs a trazer essas ponderações e alertas, a 

fim de ressaltar a importância dos futuros procedimentos de regularização fundiária 

urbana, não apenas os de Montes Claros, buscarem meios de garantir os direitos 

urbanos dos moradores, se atentando também para mecanismos que evitem a 

gentrificação das áreas e a "expulsão" dos antigos residentes pela especulação 

imobiliária. 
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