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RESUMO 

Milhares de pessoas encontram-se em condição de pobreza no Brasil. Em sua maioria, não 
possuem acesso ao mercado formal de moradias, pois correspondem ao processo de migração 
em direção aos grandes centros urbanos, a procura de melhoras e maiores oportunidades de 
emprego e reprodução social. No entanto, as consequências socioeconômicas resultantes 
representam um grande impacto sobre a população urbana como um todo e especificamente 
aos ocupantes de áreas irregulares por gerar vulnerabilidade política e baixa qualidade de vida 
que caracterizam um padrão de exclusão de desenvolvimento. Com o instrumento de 
regularização fundiária, áreas informais passam a fazer parte da cidade formal e as moradias 
ganham um endereçamento postal, algo tão comum para muitos e tão inacessível para tantos, 
entretanto, ainda há pontos de contradição na lei 13.465/2017 que a chegam a torna-la 
inaplicável em cidades inteiras, inclusive justamente em áreas onde há ainda uma maior 
necessidade de regularização fundiária. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E FAIXA DE FRONTEIRA – O 
CASO DE CRUZEIRO DO SUL-AC1 

Introdução 

A existência de milhares de pessoas em condição de pobreza e na maioria das vezes sem 
acesso ao mercado formal de moradias que migram aos grandes centros em que há parcelas 
de terrenos urbanos desocupados, tem sido uma das grandes causas das ocupações 
irregulares de áreas urbanas. Este é um fenômeno de relevância global2, perceptível nas 
maiores metrópoles do mundo, onde aproximadamente 33% (trinta e três por cento) da 
população habitam em loteamentos irregulares.  

Na realidade o direito à moradia é um sonho de grande parcela da população, entretanto 
também é um dos mais distantes da maioria dos cidadãos brasileiros. Sabemos que parcela 
considerável da população vive em sub-moradias, sem qualquer acesso a outras condições 
que compõem o que se pode definir como o básico para uma vida digna sendo que a maioria 
destas pessoas habitam em áreas irregulares de ocupação informal.  

Processo de Urbanização Brasileiro e a condição de formalidade jurídica dos imóveis 

O processo de urbanização no Brasil tem sido a proliferação de processos informais de 
desenvolvimento urbano. Milhões de pessoas só têm acesso a moradias utilizando-se de 
mecanismos de apropriação informal de terra. As consequências socioeconômicas resultantes 
representam um grande impacto sobre a população urbana como um todo e especificamente 
aos ocupantes de áreas irregulares por gerar vulnerabilidade política e baixa qualidade de vida 
que caracterizam um padrão de exclusão de desenvolvimento.  

A ONU3 estima que existe mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em favelas no mundo e 
especificamente no Brasil observamos que a intensa urbanização ocorrida nas últimas 
décadas não foi acompanhada de políticas públicas de governança fundiária compatíveis com 
tal demanda. 

                                                           
1 - Trata-se de um estudo preliminar acerca do tema Regularização Fundiária em Faixa de Fronteira. Tal 
interesse surgiu após a verificação social no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, por uma das 
pesquisadoras, e pelo acompanhamento da discussão em torno da MP n°749/2016, que foi convertida em Lei 
Federal nº13.465/2017. 
2 Urbanização – Metrópoles em Movimento. IPEA (2006). 
3 O estado das favelas no mundo 2006-2007, relatório do Programa Habitat da ONU. 
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Embora não exista uma apreciação segura do número total de famílias e domicílios instalados 
em favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos clandestinos e 
outras formas de assentamentos marcados por alguma forma de irregularidade administrativa 
e patrimonial, é possível afirmar que o fenômeno está presente na maior parte da rede urbana 
brasileira.  

Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 
no Brasil, existem 6.329 assentamentos irregulares e mais de 3 milhões de domicílios 
particulares ocupados. Estima-se que a população ocupante desses aglomerados já tenha 
ultrapassado 11,4 milhões de pessoas. 

A falta de alternativas habitacionais para os mais pobres particularmente nas duas últimas 
décadas tem gerado a ocupação irregular e inadequada do meio ambiente e que por sua vez 
gera também cada vez mais loteamentos irregulares, ocupações informais e favelas os quais 
têm-se assentado justamente nas áreas ambientais mais frágeis, nominalmente protegidas 
por lei através de fortes restrições de uso, e que, por isso são desprezadas pelo mercado 
imobiliário.  

Nesses assentamentos informais, e por sua vez a consequente falta de segurança na posse, 
vulnerabilidade política e a baixa qualidade de vida para os ocupantes, é possível observar um 
padrão excludente de desenvolvimento que contribui para a formação de um mercado de 
terras especulativo que acompanhado de um sistema político ineficiente não tem o condão 
de promover uma alternativa habitacional digna à população de baixa renda.  

Em que pese a necessidade de se assegurar tal direito essencial, verificamos que o mesmo 
apenas ficou legitimado explicitamente no ordenamento pátrio na Emenda Constitucional 26 
de 14 de dezembro de 2000. O que torna a obrigação dever do Estado, providenciar direta ou 
indiretamente, que todos tenham acesso a uma moradia digna e adequada, cujos direitos de 
cidadania sejam respeitados, bem como o da dignidade humana e os valores sociais do 
trabalho. Porém, devido ao que já pudemos perceber o Estado está distante de cumprir com 
sua função nesse aspecto.  

Regularização Fundiária Urbana e o Direito à Moradia 

A necessidade de programas que promovam de forma efetiva a regularização fundiária urbana 
fundamenta-se na Constituição Federal, que elenca, entre os Princípios Fundamentais da 
República Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, a dignidade da 
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pessoa humana (III, art. 1°), o que leva ao disposto no artigo 6° do texto constitucional, que 
dispõe que, dentro dos Direitos Sociais, encontra-se o direito de moradia.  

Com a Regularização Fundiária, áreas informais passam a fazer parte da cidade formal e as 
moradias ganham um endereçamento postal, algo tão comum para muitos e tão inacessível 
para tantos. Há melhoria na qualidade de vida e a ocupação passa a se desenvolver de forma 
planejada de modo a suprir as necessidades locais. Tornar possível a formalização da 
propriedade de áreas irregulares, ou ocupações informais, faz com que as mesmas passem a 
ter um tratamento diferenciado da administração pública e tornem-se aptas para receber 
investimentos públicos para implantação e melhoramento das redes de drenagem, 
saneamento básico, energia elétrica e distribuição de água potável, possibilitando o 
desenvolvimento urbano com maior qualidade de vida e bem-estar.  

Nesta seara é possível, conforme alude Edésio Fernandes (2002), que a regularização fundiária 
urbana tenha uma “natureza curativa” que acompanhada de políticas públicas destinadas ao 
desenvolvimento sustentável possa até mesmo reverter o atual padrão de crescimento 
desestruturado. 

Entretanto, durante toda a história nacional e devido ao arranjo político-institucional da 
República Federativa do Brasil, desenvolveu-se um confuso sistema de competências que 
disciplinam e executam os programas de regularização fundiária. 

Por consequência a regularização fundiária da forma como vem sendo promovida pode ser 
entendida como um fenômeno complexo e que é necessário buscar maneiras de se 
desenvolver uma governança fundiária mais articulada e coesa, de forma que a situação da 
insegurança jurídica da posse consiga ser enfrentada e que o direito à moradia e propriedade 
sejam efetivamente alcançados pela população. 

Contudo, apesar da complexidade que a envolve, a regularização fundiária constitui fator 
essencial para a democratização das relações sociais e, por isso mesmo, desempenha uma 
função decisiva na conquista da cidadania e, em decorrência, na diminuição da exclusão social. 

Regularização Fundiária Urbana em Faixa de Fronteira 

Com vistas a promover a regularização fundiária em escala nacional foi promulgada a Lei 
13.465/17, que institui normas gerais e procedimentos aplicáveis, no território nacional, para 
Regularização Fundiária Urbana – REURB, abrangendo medidas jurídicas, urbanísticas, 
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ambientais e sociais, que visam à regularização de núcleos urbanos informais consolidados de 
fato, existentes até o dia 23.12.2016, bem como atualiza as leis 8.629/1993 e 11.952/2009 
que tratam da reforma agrária e da regularização fundiária no país, em especial na Amazônia 
Legal proporcionando em tese maior celeridade a titularização de terras. 

Em breve análise podemos pontuar que a novel legislação inovou tratando de áreas rurais e 
urbanas em um mesmo diploma levando em consideração o território nacional como um todo, 
sem fragmenta-lo como urbano ou rural. Possibilitando, por sua vez que a regularização 
ocorra, ainda, em imóveis que se situam na zona rural, contanto que o núcleo informal possua 
ocupação e destinação urbana, tal como ocorre em conjuntos habitacionais promovidos pelo 
Poder Público. 

Sob a vigência da nova lei será possível que pessoas que hoje ocupam imóveis da União de 
forma irregular possam receber o título definitivo do imóvel. Segundo o Ministério das 
Cidades4, 50% dos domicílios urbanos têm atualmente algum tipo de irregularidade 
fundiária. 

Na chamada Amazônia Legal, o Ministério da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário estima que será possível entregar aproximadamente 27 mil títulos rurais e urbanos. 
Ao todo, segundo o governo Federal, será possível beneficiar mais de 300 mil pessoas com 
a sanção da lei. Certamente, são aspectos importantes a serem observados. Entretanto, 
ainda há pontos de contradição na lei 13.465/2017 que a chegam a torna-la inaplicável em 
cidades inteiras, inclusive justamente em áreas onde há ainda uma maior necessidade de 
regularização fundiária, vejamos o disposto no art. 11: 

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

§ 5o  Esta Lei não se aplica aos núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis à 
segurança nacional ou de interesse da defesa, assim reconhecidas em decreto do Poder 
Executivo federal. 

De acordo com a lei 6.634/1979, que dispõe sobre a faixa de fronteira em seu art. 1º: 

                                                           
4 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/07/conheca-o-novo-plano-de-regularizacao-fundiaria 
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“É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km (cento e 
cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, 
que será designada como Faixa de Fronteira. ” 

Sendo assim, temos 122 municípios em faixa de fronteira, que por expressa previsão legal 
estão excluídos de utilizarem-se da Reurb prevista na Lei 13.465/2017, o que certamente 
compromete o alcance e a efetividade da lei em todo território nacional. 

O quadro abaixo, delineia a faixa excluída da política pública promovida pela lei e nos permite 
vislumbrar a dimensão desta no território nacional. 

Figura 1 – Faixa de Fronteira do Território Brasileiro 

 

Figura 2 – Faixa de Fronteira estado do Acre-AC 

 
Fonte: Fernando Carlos Wanderley Rocha -2008 
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Figura 3 – Faixa de Fronteira estado do Rio Grande do Sul -RS 

 
Fonte: Fernando Carlos Wanderley Rocha -2008 

As duas gravuras acima mostram dois dos Estados mais afetados pela Faixa de Fronteira: o 
Acre, de baixa densidade demográfica, quase todo incluído nela; e o Rio Grande do Sul, 
densamente povoado, tendo praticamente metade da sua área na Faixa de Fronteira. 

O Caso de Cruzeiro do Sul  

De gentílico cruzeirense, a cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no noroeste do Acre, é 
considerada como a segunda cidade de maior importância econômica do estado, atrás apenas 
da capital, Rio Branco. Com um relevo formado por um conjunto de colinas e vegetação 
amazônica, Cruzeiro do Sul detém de uma área de aproximadamente 7.924.94 km², em que o 
perímetro leste constitui fronteira com o estado do Amazonas e o perímetro oeste com o 
Peru, conforme Figura 4. 

Figura 4 – Localização do Município de Cruzeiro do Sul - AC 

 
Fonte: IBGE Cidades 
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Com nome inspirado na constelação “Cruzeiro do Sul”, a cidade possui 113 anos, sendo que 
sua implementação foi datada de 28 de setembro de 1904, logo após a incorporação do 
território do Acre junto ao Estado brasileiro em 1903. A primeira sede administrativa da cidade 
localizava-se em uma área próxima à barracões de farinha, a margem direita do Juruá. Este 
rio, de extrema importância para o município, comporta o porto fluvial responsável por 
parcela importante do abastecimento de bens de consumo, que vem de Manaus. O Juruá é 
formado por águas barrentas e caudalosas e tem seu nível de água divido em dois períodos 
durante o ano, de dezembro a maio, período denominado como “inverno”, constitui-se do 
período das cheias, período em que as enchentes alagam as terras baixas próximas ao rio. No 
período de verão, de junho a novembro, as águas baixam de forma acentuada, de modo que 
em alguns períodos o rio perde a sua navegabilidade. Tendo em vista tais condicionantes 
determinados pelo rio Juruá, Coronel do Exército Brasileiro Gregório Thaumaturgo de 
Azevedo, superintendente nomeado pelo presidente da república até os anos de 1920, 
quando da formação do município, determinou que a sede administrativa tornasse transferida 
para a margem esquerda do rio Juruá, como forma de evitar inundações que ocorriam 
periodicamente, devido as cheias do rio. Tinha tal superintendente como interesse, a 
ampliação do território do município para uma área de colinas, com vistas ao crescimento e 
desenvolvimento futuro da cidade. 

Aos longos dos mais de cem anos, Cruzeiro do Sul, obteve crescimento pouco acentuado, com 
destaque para o perímetro urbano, que acompanhou a partir de 1970 a tendência de 
crescimento da população urbana do estado do Acre (IBGE, 2010), explicado pela 
desestruturação dos seringais e mercantilização de terras em favor de importantes grupos 
econômicos do país, que resultou em um importante processo de expulsão de diversas 
famílias do rural para as cidades acreanas ao longo das décadas seguintes e conformaram as 
chamadas periferias e demais áreas irregulares de ocupação fundiária (Souza, 2016). Segundo 
o IBGE, a população estimada em 2015 era de aproximadamente 81.000 habitantes, formada 
por uma população urbana de aproximadamente 72,17% e uma população rural de 27,83%5. 
A étnica de Cruzeiro do Sul é bastante diversificada, dado o elemento indígena da região 
amazônica e pelo grande número de nordestinos que ocuparam a região no início do século 
XX, época de expansão da economia nacional devido a extração da borracha. Após o fim do 
ciclo da borracha, a região de Cruzeiro do Sul foi fortemente ocupada por sírios e libaneses, 
que se estabeleceram como comerciantes. No período atual, o estado do Acre tem sido porta 
de entrada para imigrantes vindos do Haiti, Bolívia ou Peru, em sua maioria em busca de 
oportunidades e melhor qualidade de vida. 

Segundo o Atlas Brasil (2010), o município de Cruzeiro do Sul apresenta Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal de 0,664, conforme Tabela 1, abaixo da média nacional 
de aproximadamente 0, 849. É importante salientar que IDH é intrínseco as questões 

                                                           
5 - Conforme critérios estabelecidos pelo próprio IBGE – Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. 



 
 

9 

qualidade de vida, uma vez que é composto pelos índices de longevidade, renda e educação. 
E analisada as questões referentes a condição de desigualdade social, em um índice que varia 
de 0 a 1,00, Cruzeiro do Sul apresentou o indicador de 0,54, significando em provável má 
distribuição dos recursos sociais e monetários da cidade, sendo que tal índice é agravado pela 
incidência de pobreza, medida pelo IBGE, que ficou em torno de 40,17%, demonstrando a 
debilidade das condições econômicas e sociais e a falta de garantias de sua população. 

 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Cruzeiro do Sul 

IDHM 2010 0,664 

IDHM 2000 0,51 

IDHM 1991 0,398 

Fonte: Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

A economia de Cruzeiro do Sul é detentora do segundo maior PIB do estado Acre, fortemente 
impulsionada pelos investimentos realizados na área de infraestrutura. Segundo a 
classificação do IBGE (2013), o PIB de Cruzeiro do Sul é composto pela agropecuária (8,86%), 
indústria (8,31%), serviços (34,67%), administração e serviços públicos (41,29%), impostos 
(6,87%), conforme Figura X e Tabela X. Apesar da produção da borracha ter declinado desde 
1913, em tempos atuais, tal atividade ainda persiste no estado, sendo que este ainda é um 
dos estados brasileiros que mais produzem e exportam, sendo também um dos itens da 
produção da economia de Cruzeiro do Sul. 

Dada a importância do rio Juruá para a cidade, após as vazantes do período de cheia, as 
margens do rio são utilizadas pelos ribeirinhos para o plantio de produtos agrícolas como o 
feijão, milho, batata e melancia, constituindo assim, a agricultura como uma atividade 
econômica principal para a população que ocupa a zona rural. 

 

Figura 5 – Produto Interno Bruto de Cruzeiro do Sul - 2013 

 

Fonte: IBGE Cidades, 2013. 
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Tabela 2 – Produto Interno Bruto de Cruzeiro do Sul – expresso em R$ 

Produto Interno Bruto do Município 

Agropecuária R$86.379,63 

Indústria R$81.022,71 

Serviços R$337.826,96 

Administração e Serviços Públicos R$402.320,85 

Impostos R$66.927,76 

Total R$974.477,92 

Fonte: IBGE Cidades, 2013. 

Atualmente, aproximadamente 70% da população reside na área urbana de Cruzeiro do Sul e 
detém índice de IDH abaixo da média, revelando a necessidade de melhores políticas públicas 
destinadas a estas pessoas. 

E a partir desta caracterização do município de Cruzeiro do Sul, considerações importantes 
podem ser realizadas, pois na medida em que os indicadores e histórico apresentam um 
passado econômico marcado pelo ciclo da borracha, ocupação de áreas ribeiras e um recente 
movimento de ocupação urbana desordenada, são justificáveis os baixos resultados 
referentes ao desenvolvimento econômico e social do município. 

Considerado o movimento de ocupação urbana desordenada, verificou-se no município, o 
crescimento das chamadas favelas, ou ainda, áreas de periferia, formadas por famílias em 
busca de melhores condições de vida e reprodução social. No entanto, as áreas ocupadas não 
careceram de planejamento urbano prévio, ou ainda, não foram definidas as parcelas/lotes 
mínimos a serem destinados a cada unidade familiar que ali se estabeleceu, fazendo com que 
surgisse um imbróglio quanto a formalidade das áreas ocupadas, sendo que tais áreas, se 
tornaram um conjunto de imóveis, que não dotavam de regularidade jurídica ou formalidade 
quanto as condições urbanísticas necessárias, ou seja, os proprietários não dispunham dos 
títulos dos imóveis. 

Como proposta para ampliação da regularização fundiária urbana e rural em todo o território 
nacional, a promulgação da lei 13.465/2017 foi tida como um instrumento de 
desburocratização e facilitação do processo de regularização fundiária para aqueles que 
residem em áreas irregulares, no entanto, consolidadas em período anterior a 2016 de 
Cruzeiro do Sul. Contudo, como dantes já exposto, o estado do Acre tem a totalidade da área 
considerada como faixa de fronteira, o que torna um fator limitante para a regularização dos 
imóveis informais do município de Cruzeiro do Sul, o que traduz em uma condição de 
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permanência da informalidade, consequentemente, limitado acesso aos serviços e garantias 
públicas, como saneamento, educação e saúde, bem como, impede o crescimento da 
economia formal nestas áreas. 

Portanto, o município que já conta com uma realidade histórica de ampla informalidade e 
irregularidade quanto à propriedade da terra tanto rural como a urbana, mais uma vez se vê 
diante de uma situação que dificulta a regularização desta situação já consolidada no tempo, 
uma vez que mesmo havendo vontade do ente público em promover a Reurb nos moldes da 
Lei 13.465/17, este estará impedido por expressa previsão legal, podendo apenas valer-se dos 
instrumentos normativos anteriores. Entende-se que a efetividade do dispositivo é reduzida, 
e no caso de Cruzeiro do Sul, não se aplica, condicionando aos moradores das áreas passíveis 
de regularização fundiária urbana a situação da informalidade permanente e exclusão social.  

Conclusão 

São muitos os problemas que compõem a realidade urbana e rural brasileira. Desde a histórica 
concentração da propriedade, má distribuição da renda per capita e até os conflitos 
fundiários, todos os estão interligados e contornam um fator essencial para o cidadão 
brasileiro: o acesso à terra. E no caso estudado neste material apresentado não se faz 
diferente, pois para que se compreenda o caos fundiário do estado do Acre, dantes é preciso 
compreender a sua composição geográfica, formada pela Amazônia Legal e a faixa de fronteira 
nacional, ambas, de ampla disputa e interesses econômicos diversos, uma vez que a 
fragilidade dos direitos à propriedade impõe-se e abre brechas para que indivíduos avancem 
no processo de ocupação e vendas irregular de parcelas de terras. 

Entende-se, que a condição de impedimento da regularização fundiária no município de 
Cruzeiro do Sul, seja no âmbito rural ou urbana, conforme estabelecido pela Lei 13.465/2017, 
por se tratar de faixa de fronteira, coloca-se para a população deste município, como um 
obstáculo ao desenvolvimento econômico deste município, uma vez que, a segurança dos 
direitos à propriedade tem um papel importante para a maior eficiência econômica do uso da 
terra e na garantia da estabilidade política e social daqueles que dela a fazem seu lugar, meio 
e modo de vida. 
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