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Resumo : O presente trabalho analisa a produção de Leis declaratórias de Áreas de             

Especial Interesse Social pelos diferentes legitimados a partir da edição dos Planos            

Diretores da Cidade além de outros aspectos jurídicos acerca do tema. 

 

I.INTRODUÇÃO  

 

A atuação da casa legislativa acerca de assuntos urbanos tem sido uma das             

ações mais relevantes na transformação da cidade do Rio de Janeiro. A            

responsabilidade delegada ao município no capítulo da Política Urbana de nossa           

constituição tem sido exercida por ambos poderes, Legislativo e Executivo. De fato, a             

complexidade de uma cidade tão complexa e desigual demanda ações conjuntas e            

harmônicas. 

A descentralização é um fenômeno acelerado no país. Penalva Santos (2008) a            

define como transferência de poder político para unidades locais de governo. Ressalta            

Penalva que os países com grandes extensões territoriais e desigualdades regionais           

são os que preferencialmente adotam o sistema federativo, permitindo administrar          

melhor sua adversidade.  1

O economista e visionário Ignacy Sachs nos fala acerca de seus critérios de             2

sustentabilidade subdivididos em diferentes aspectos: sociais, culturais, ecológicos,        

ambientais, territoriais, econômicos e políticos. Destaca-se entre os subitens a          

igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais, além da alocação de recursos             

nos investimentos territoriais e da superação das disparidades intraregionais. São          

eles todos elementos pertinentes ao foco deste trabalho, às Áreas de Especial            

Interesse Social-AEIS. 

Para Maricato o Estatuto da Cidade, LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE              3

2001, é tido como um exemplo para o mundo, sendo inclusive, objeto de cursos para               

urbanistas na Holanda. A norma citada é rica em instrumentos que articulam a             

1 SANTOS, Angela Moulin S. Penalva. Município, descentralização e território. 2008. 

2 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Editora Garamond, 2000, pag 86. 

3 MARICATO, Ermínia. O impasse da polí�ca urbana no Brasil. Editora Vozes Limitada, 2017, pag 186. 
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propriedade ao bem coletivo e ao interesse social. Entre esses instrumentos           

considera-se um dos mais relevantes a Zona de Especial Interesse. 

Ao analisar o relatório de pesquisa da Rede de Avaliação para Capacitação            

dos Planos Diretores Participativos de 2009, Ferreira afirmava que: “Instrumentos          4

como as ZEIS para regularização fundiária de assentamentos de baixa renda ou de             

vazios urbanos são fundamentais para garantir o direito à moradia digna e viabilizar             

terra urbanizada para a produção de habitação de interesse social.” (FERREIRA,           

2011, pag.51) 

O trabalho aqui apresentado versa, exatamente, acerca do estado da arte na            

produção das AEIS. Foram levantados todas as leis declaratórias de AEIS           

produzidas, tanto por iniciativa do Poder Executivo quanto por iniciativa da Câmara            

Municipal do Rio de Janeiro. 

O estudo também realiza um comparativo entre as prerrogativas do Poder           

Legislativo para iniciativa de Leis declaratórias de AEIS em outros Planos Diretores            

em diferentes capitais e no DF. 

Ao incorporarem condicionamentos urbanísticos que se sobrepõem ao        

zoneamento da cidade e ao propiciar as ações de Regularização Fundiária, a AEIS             

tem um fundamental papel regulador das funções sociais da propriedade. Por outro            

lado, como se poderá verificar a partir dos números apresentados, contínuos conflitos            

no seu processo de produção têm levado aos seguidos vetos do Prefeito e às              

representações de inconstitucionalidade perante o TJ do Rio de Janeiro, cujos           

excertos serão apresentados nesta pesquisa. 

Este trabalho utiliza os dados como instrumentos para posterior reflexão sobre           

o tema AEIS e outras questões jurídicas relacionadas ao direito urbanístico. O            

aprofundamento na compreensão da natureza da AEIS objetiva uma melhor          

articulação de poderes e aumento das possibilidades de aperfeiçoamento e eficácia           

deste instrumento. 

 

4 Ferreira, Regina Fá�ma C. F. . A Reforma Urbana, o Estatuto da Cidades e os Planos Diretores 
in.SANTOS JUNIOR, O.; CHRISTOVÃO, Ana Carolina; NOVAES, Patrícia Ramos. Polí�cas públicas e direito à 
cidade: programa interdisciplinar de formação de agentes sociais e conselheiros municipais. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2011. 
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II.AEIS, NATUREZA JURÍDICA  

 

 

Dentro do contexto deste estudo, cuja ambição não é traçar a formação            

histórica da AEIS, foco de outro trabalho, a AEIS, conforme o ordenamento jurídico             

atual , surge no art. 4º, da Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, inciso V, “f”,                  5

elencado como um instrumento jurídico e político, parte integrante dos instrumentos da            

política urbana. 

Convém lembrar a natureza jurídica da AEIS, e aqui tomamos, inicialmente,           

como paradigma, a natureza jurídica do zoneamento. Por esse enfoque, Bandeira de            

Melo (1982) a interpreta como um tipo de Poder de Polícia. Esclarece o mestre que se                

trata de um poder distante daqueles decorrentes dos períodos de exceção, pois            

trata-se de “[...]de configurá-la em termos ajustados ao estado de Direito.” (MELO,            

1982, pag.25) 

Lembra o referido autor que delimitação dos limites da propriedade, aplicadas,           

tanto por parte da atividade legislativa quanto da administrativa propriamente dita,           

convergem ao bem-estar social.   6

José Afonso da Silva apresenta uma interpretação mais ampla e inclui a sua             7

subsunção ao direito econômico de cunho eminentemente político.  

Entretanto, o paralelo entre AEIS e zoneamento é impreciso, mais ampla é sua             

integração com a natureza da política. Não por outra razão este instrumento está             

inserido, como já informado, entre os instrumentos jurídicos e políticos.  

Tal condição também se reflete a doutrina de Silva, para o qual: “As áreas de               

interesse urbanístico especial são as que, por suas características próprias ou           

por exigências de planos, projetos ou programas específicos , requeiram         

tratamento peculiar para sua urbanificação.” (SILVA, 2000, pág 319) 

5 As zonas de Especial interesse são encontrados em normas municipais desde a década de 1980. 

6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza 310 Revista de Informação Legisla�va jurídica do 
zoneamento : efeitos. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 61, p. 34-47, jan./ mar. 1982 

7 SILVA, José Afonso da.. Direito urbanís�co brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 
2000. 
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Silva concebe as áreas de interesse urbanístico especial como gênero, da qual            

as áreas de urbanificação especial, urbanificação de interesse social e áreas de            

interesse turístico são espécie. 

Para a posterior eficácia do instrumento em estudo, faz-se necessário a           

produção ulterior de planos urbanísticos especiais, obrigatoriamente subjugados aos         

planos gerais. As AEIS apresentam assim, seu caráter instrumental a respeito de            

outros fins posteriores. Todos os planos mencionados, cabe enfatizar, têm natureza de            

Lei (ibid. p 320). 

Neste momento nos deslocamos para a análise do Plano Diretor carioca, Lei            

Complementar 111 de 1º de fevereiro de 2011 do Rio de Janeiro, CAPÍTULO II, que               

trata DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO. Em sua Seção I,( dos           

Planos, Programas e Projetos da Administração Municipal) encontramos os objetivos          

do Projeto Urbano no art, 67: 

 

Art.67. O Projeto Urbano será elaborado para implementar polí�cas, diretrizes, 
planos e programas propostos por este Plano Diretor, com os seguintes obje�vos: 

I - requalificação de áreas da Cidade;  

II - dinamização de economias locais;  

III - implantação ou ampliação de infraestruturas urbanas e de transportes 
cole�vos;  

IV- recuperação do patrimônio histórico;  

V - implementação ou complementação de polí�cas, diretrizes, planos e 
programas.  

 

O mesmo artigo, em seu parágrafo único esclarece as iniciativas possíveis           

para a proposta e convém considerá-la para posterior ponderação de legitimados: 

Art. 67 [...]  

Parágrafo único. O Projeto Urbano poderá ser: 

 
I - de inicia�va do Poder Execu�vo ou do Poder Legisla�vo , quando sua realização 
for prioritária para o interesse cole�vo; 
II -de inicia�va privada, quando cons�tuir-se como proposta voluntária de agente 
ou conjunto de agentes privados; 
III - vinculado à implementação de uma operação urbana consorciada. 
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Uma das características inerentes à AEIS é a necessidade de inclusão desta            

no planejamento municipal. Esta condição se dá nos mesmos termos que aponta            

Silva, significa indicar as áreas que necessitam de regime urbanístico específico. Tal            

consideração nos parece esclarecer a significação da AEIS e é decorrente de sua             

premência nas ações urbanísticas municipais refletida no art. 35 do Plano Diretor: 

Art. 35. São consideradas  sujeitas à intervenção  as áreas do território municipal 
que,por suas condições urbanís�cas e ambientais,  necessitem prioritariamente  da 
implementação de planos, projetos e obras, ou do estabelecimento de  regime 
urbanís�co específico  com criação de normas ou redefinição das condições de uso 
e ocupação. 

 

Complementarmente, cabe refletir acerca dos instrumentos de políticas        

públicas, as quais afirma Maria Paula Dallari Bucci (2006), são “[...] programas de             

ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as             

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e          

politicamente determinados” (BUCCI, 2006, 241).  8

Como instrumento de raciocínio expõe-se abaixo um esquema de estruturação          

dos institutos de transformações urbanísticas de partes da cidade com vistas à            

moradia adequada para baixa renda e a articulação da AEIS com os diferentes             

institutos legais. Toma-se como unívoco o entendimento de que o objetivo último é a              

regularização fundiária, por sua vez tomada neste texto, sob o ponto de vista de              

Correia , ou seja, em todas suas facetas: a fundiária, a urbanística, a ambiental e a               9

social-Regularização Fundiária Plena. 

 

  

8 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administra�vo e polí�cas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006. 

9 Correia , Arícia Fernandes: Regularização fundiária sustentável, licenciamento 
urbanístico-ambiental e energia solar, 2015. 
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Tabela 1- Etapas de Regularização Fundiária, modelo. 

ETAPAS DE REGULARIZAÇÃO 

Geração de 

custos  10

Declaração de AEIS  

Verificar critérios $ 

Plano Urbanístico $$ 

Reserva orçamentária  

Regularização Urbanística (Obras) $$$$$ 

Regularização Fundiária Strictu 

Sensu $$ 

Regularização Fundiária Plena  

 

Fonte: O autor. 

 

 

O esquema acima é meramente exemplificativo, podendo apresentar algumas         

variações, no entanto, a LC 111/11 é categórica ao condicionar a urbanização de             

favelas e loteamentos irregulares à declaração de AEIS (§4º do art. 210), exigindo sua              

declaração como exigência para urbanização. 

Entende-se que a AEIS deve ser vista sob o aspecto do significado da própria              

política urbana, da busca pela dignidade da pessoa humana e do direito à habitação              

lato sensu. 

 

III.PRODUÇÃO DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO 

10  Es�ma�va  de custos pelo autor: $ gastos reduzidos, $$$$$ gastos elevados como os de 
urbanização. 
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Levantou-se a produção de leis de declaração de AEIS no Rio de Janeiro             

obtida por meio do sistema de Leis da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Outros               

instrumentos georeferenciados podem ser utilizados para ampliar a pesquisa espacial          

acerca do tema, contudo, em termos dos aspectos tratados aqui, faz-se necessário            

utilizar a produção legal. 

Essa produção legal se obteve por intermédio das bases de dados da CMRJ             

no período especificado em cada gráfico. Importante salientar que a pesquisa se            

concentrou na edição de normas relativas à declaração ou criação de AEIS, não no              

número concreto de AEIS produzidas por cada lei editada .  11

Informa-se que o número de AEIS criadas até a presente data, por tipo, está              

localizado ao fim deste capítulo. Ademais, deve-se notar que o levantamento a            

respeito das leis não contempla algumas normas versando sobre outros assuntos           

além da produção da AEIS, a exemplo dos próprios Planos Diretores, dos PEU´s e              

eventual declaração por decreto. Tal fato deve-se ao foco na produção de Leis             

Específicas de AEIS. Algumas imprecisões podem ocorrer face ao sistema de busca            

utilizado para pesquisa, não significando variações expressivas. 

 

 

11 Um caso extremo é o do PROJETO DE LEI Nº 1639/2015 que cria 384 AEIS nas áreas do bairro maravilha. 
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Grafico 1 -Números absolutos de AEIS editadas por período Legislativo. 

Fonte: (informações ob�das na base de dados da CMRJ- até 5/12/2017) 

 

O gráfico 1 demonstra que a metade das leis de AEIS foram criadas após a               

edição do primeiro Plano Diretor durante um período de 15 anos, a maioria dessas              

AEIS se referiam a favelas tradicionais, muitas delas submetidas ao programa de            

melhorias do Favela Bairro na gestão do Prefeito César Maia . 12

É relevante salientar as 17 AEIS criadas por iniciativa de diversos Vereadores,            

em que pese a exclusividade de iniciativa do Poder Executivo disposta no primeiro             

Plano Diretor da CIdade, LC nº 16/92, especificamente no art. 73, § 3º. 

 

12 Cesar Maia foi prefeito do Rio por 3 vezes, sendo a sua primeira eleição em 1992. 
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Gráfico 2 - Média de Leis de criação ou modificação de AEIS editadas  por 

ano, por período Legislativo 2 

Fonte: (informações obtidas na base de dados da CMRJ- até 5/12/2017) 

 

O Gráfico 2 explicita o crescimento da atuação dos Vereadores da CMRJ na             

produção de Leis envolvendo a Declaração de AEIS, provavelmente por conta da            

retirada da exigência de iniciativa por parte do Poder Executivo em nosso Plano             

Diretor Decenal de 2011 que continua a prevalecer como maior produtor de projetos             

de lei acerca do tema. 
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Gráfico 3 - Leis de criação ou modificação de AEIS editadas  por período de 

cada Plano Diretor e os vetos aplicados pelo Poder Executivo por período.  

 

Fonte: (informações obtidas na base de dados da CMRJ- até 5/12/2017) 

 

Não obstante as novas condições ampliativas em termos de legitimação para           

iniciativa de criação de AEIS, o Poder Executivo tem mantido e até ampliado, após o               

novo Plano DIretor, reiterada vedação aos projetos. Todas as Leis em vigor iniciadas             

pela CMRJ foram promulgadas pelo presidente da casa legislativa com base nos            

termos do art. 56, IV , combinado com o art. 79, § 7º , da Lei Orgânica do Município                 13 14

do Rio de Janeiro, de 5 de abril de 1990, não exercida a disposição do § 5º do art. 79                    

(não promulgação pelo prefeito). 

 

 

 

13Competência dada ao presidente da Câmara para promulgar leis vetadas pelo prefeito 

14 Estabelece o prazo para máximo de promulgação para lei vetada. 
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Gráfico 4- Promulgações, Vetos, sanções e representação por parte do          

Poder Executivo frente às Leis de iniciativa da CMRJ 

Fonte: (informações obtidas na base de dados da CMRJ- até 5/12/2017) 

 

O gráfico 4 resume as formas e edição das Leis declaratórias de AEIS. Todos              

os vetos e representações foram analisados e as motivações contumazes para os            

referidos atos serão apresentados adiante assim como os julgados respectivos. 
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Gráfico 5- Proposições declaratórias de AEIS por ano 

Fonte: (informações obtidas na base de dados da CMRJ- até          

19/12/2017) 

 

 

O gráfico 5 constata um pico de produção de projetos para declaração de AEIS              

pós edição da LC nº111/11. Após essa data a média tem se mantido próximo a 20                

proposições anuais. O Ano de 2017 não havia sido encerrado até a elaboração deste              

trabalho. 
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Gráfico 6- Total de proposições declaratórias de AEIS, Leis efetivamente          

promulgadas ou sancionadas e tramitação de projetos de Leis para criação de            

novas AEIS por poder. 

Fonte: (informações obtidas na base de dados da CMRJ- até 5/12/2017) 

 

O gráfico 6 acima traz alguns dados relevantes acerca da produção legislativa            

de AEIS. 

Houve, conforme mencionado, grande número de proposições após a         

publicação da LC nº 11/111 por parte da CMRJ, 145 projetos de lei, uma média de                

20,70 proposições por ano contra 4,5 proposições do Executivo, (lembrando          

novamente que não se trata de número de AEIS criadas, posto que, em uma mesma               

Lei podem ser declaradas centenas de AEIS.) 

As centenas de propostas demonstram uma atenção especial do legislador          

acerca do tema ainda que o nível de eficiência na concreta produção de AEIS seja               

baixo, afinal, estão em tramitação neste período legislativo 29 proposições, no           

entanto, em 2011 apenas 16 foram efetivamente promulgadas (todas sofreram veto do            

prefeito). 
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Total de AEIS implantadas no Rio de Janeiro 

 

Os números abaixo apresentam o quadro de produção de AEIS atual na            

cidade. As informações são pautadas em estudo realizado pela Prefeitura do Rio de             

Janeiro em 2014 complementados com os quantitativos de 2015 e 2016 obtidos na             

base de dados da Câmara. Os dados reforçam a importante dimensão obtida por             

este instrumento, ainda distante de atingir a necessidade atual do município. 

Reitera-se que não se trata, neste caso, das leis que produzem a AEIS, mas              

números absolutos de AEIS. 

Gráfico 7- números absolutos de AEIS criadas por ano 

Fonte: SMU/CGPIS- Coordenadoria dos Programas de Interesse Social,        

dados complementados em 2015 e 2016 pelo autor. 

 

A pesquisa da SMU/CGPIS- Coordenadoria dos Programas de Interesse         

Social de 2014 acerca da produção de AEIS na cidade informa também o             15

15 Disponível em   
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5333332/4148402/38cAEISRelatorioSMUCGPIS082015.pdf , 
acessado em 10/12/2017 
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quantitativo de produção por tipo. Deve-se recordar dos tipos de AEIS que podem ser              

criadas por força do art. 70, II do Plano Diretor: 

a) AEIS 1, caracterizada por: 
1. áreas ocupadas por  favelas e loteamentos irregulares ; 
2.  conjuntos habitacionais  de promoção pública de interesse social e em 
estado de degradação; 

b) AEIS 2, caracterizada por: 
1. imóveis não edificados,  não u�lizados e subu�lizados  em áreas 
infraestruturadas. 
 

 

Figura 1- AEIS por tipo criadas até 2014 

Fonte: SMU/CGPIS- Coordenadoria dos Programas de Interesse Social 

 

Dos dados informados na figura 1 destaca-se a inexistência de AEIS da            

categoria 2. A relevância deste dado é verificar a carência de ações que atinjam a               

disponibilidade de solo urbano para os programas habitacionais para baixa renda. 

 

IV. COMPARAÇÃO ENTRE PLANOS DIRETORES EM OUTROS 
MUNICÍPIOS E O DF- LEGITIMADOS PARA DECLARAÇÃO DE AEIS 

 

Realizou-se uma análise comparativa simplificada entre os legitimados para         

implementação de AEIS em três grandes capitais, no Distrito Federal, além de Niterói,             
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segundo seu Plano Diretor. Em parte delas o Plano Diretor concede ao Poder             

Executivo a prerrogativa quanto à declaração das áreas ou zonas de interesse social,             

no entanto existem peculiaridades a serem consideradas em cada caso. 

 

Distrito Federal. 

O Plano Diretor do DF- LEI COMPLEMENTAR Nº 803, DE 25 DE ABRIL DE              

2009, de acordo com seu art. 126, apresenta um instrumento próprio, definido como             

Áreas de Regularização de Interesse Social, sendo expressamente equivalente às          

Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS nos termos do Estatuto da Cidade, tendo              

como objetivo a regularização fundiária de assentamentos irregulares ocupados         

predominantemente por população de baixa renda. As áreas já estvam pré           

selecionadas no próprio Plano Diretor do DF. 

O Plano Diretor do DF apresenta a maior restrição quanto à iniciativa em nossa              

comparação, seu art. 272 é amplo e categórico em seu enunciado: 

 
Art. 272. Os projetos de lei derivados deste Plano Diretor serão de  inicia�va 
priva�va do Poder Execu�vo , propiciando-se o necessário encadeamento e 
coesão indispensáveis ao desenvolvimento do SISPLAN.  
 

O PD do DF prevê ademais que essas áreas terão prioridade quanto às             

intervenções urbanísticas (art. 127). Importante observar a ênfase quanto ao          

encadeamento referente ao SISPLAN- Sistema de Planejamento Territorial e Urbano          

do Distrito Federal, estruturado em órgãos e colegiados institucionais o que favorece            

a incorporação da AEIS dentro do Plano de desenvolvimento do DF. 

 

São Paulo. 

O Plano Diretor de São Paulo - LEI Nº 16.050, DE 31 DE JULHO DE 2014,                

utiliza a mesma terminologia que o Estatuto das Cidades e elenca as zonas de              

especial interesse (ZEIS) no próprio corpo da Lei Complementar.  

A Seção IV, reservada à Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é bastante             

extensa, apresentando 5 categorias detalhadas para aplicação da ZEIS, inclusive          

formas de participação popular e a formação de conselhos gestores específicos para            
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essas áreas. Não há alusão à qualquer restrição quanto à iniciativa ou competência,             

privativa ou exclusiva.  

Encontra-se, não obstante, uma indicação expressa, no art. 50, que orienta a            

formulação dos planos de Urbanização, “preferencialmente” por parte do Executivo,          

além da determinação para que o Executivo também delimite as ZEIS 3   16

 

Belo Horizonte 

O Plano Diretor de Belo Horizonte, LEI Nº 7165, DE 27 DE AGOSTO DE 1996              

, reserva total protagonismo ao Executivo, cabendo à Câmara a participação, por            17

intermédio do Conselho de Planejamento Urbano participar com apenas dois          

representantes em um universo de 16, dos quais 8 são indicados pelo Executivo e o               

restante em proporções iguais para o setor técnico, empresarial e popular. 

No pequeno espaço destinado às AEIS, encontrado apenas no art. 75A, é            

reservado ao Executivo definir as áreas de AEIS. Ademais, o conceito lá utilizado para              

esse instrumento além de reduzido se destina apenas à locais onde exista vocação             

para implantação de habitação de interesse social. 

 

Niterói 

O municipio de Niteroi tem como Plano Diretor a LEI 1157/1992, alterada pela             

lei 2123/2004, possuindo diversas similaridades com o primeiro PD do Rio de            

Janeiro, entre elas os mesmos tipos de Áreas de Especial Interesse possíveis de             

serem implantadas. Entretanto, com dispositivos idênticos aos que compunham o          

antigo PD do Rio, a LC 16/92, o art. 24 indica os procedimentos para ampliação das                

AEIS para além das já determinadas no corpo do Plano Diretor, porém, apenas por              

iniciativa do Executivo: 

Art. 24 - Além das Áreas de Especial Interesse criadas nesta lei, outras poderão ser 
ins�tuídas posteriormente,  por ato do Poder Execu�vo . 

16 Art. 45 III - ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos,subu�lizados, não u�lizados, 
encor�çados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou privado em promover 
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social; 

17 A LEI Nº 7165, DE 27 DE AGOSTO DE 1996 já sofreu diversas atualizações. 
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Dessa maneira, trata se de uma Lei que limita a iniciativa da Câmara Municipal              

frente ao tema. 

 

Rio de Janeiro 

A leitura do art.243 esclarece que a iniciativa da regularização urbanística e            

fundiária poderá ser do Poder Público ou de pessoa física ou jurídica, individual ou              

coletivamente. 

Adiante a Lei estabelece uma aparente diferenciação de funções, no art. 210            

que trata da urbanização das favelas: 

Art. 210 […] 

§ 3º As obras de urbanização e implantação de infraestrutura poderão ser objeto 
de parceria público-privada sob a coordenação do Poder Execu�vo Municipal. 
§ 4º A intervenção do Município para Urbanização de Favelas e Loteamentos 
Irregulares  será precedida da declaração do território ocupado pela favela ou 
loteamento como Área de Especial Interesse Social - AEIS 

 

Assim, a Lei é clara ao destinar ao Executivo Municipal a tarefa de             

coordenação da Parceria Público-Privada para urbanização e é silente quanto à           

autoria da própria declaração de AEIS. 

Complementarmente ao tratar das áreas sujeitas à intervenção, cujo caso          

notório é representado pela AEIS, impõe observar o art. 35 , §2º, cujo conteúdo se               

transcreve: 

§ 2º Para alcançar transformações urbanís�cas estruturais, melhorias sociais e 
valorização ambiental,  Lei municipal  definirá as áreas que serão objeto de 
intervenções urbanas pela  criação de Áreas de Especial Interesse  e de Operações 
Urbanas, observado o disposto nesta Lei Complementar sobre os vetores de 
crescimento da cidade. 

Novamente o destaque se dá pela reiterada necessidade de produção por LEI,            

atividade precípua do legislativo. De fato, o Plano Diretor carioca é ampliativo nas             

possibilidades de iniciativa, chegando a contemplar a possibilidade de Projetos          
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Urbanos e estabelecimento de parâmetros de parcelamento do solo estabelecidos          18

pelo Poder Legislativo . 19

Cabe mencionar que o Plano Diretor Carioca no RIo de Janeiro contempla a             

integração da AEIS com a LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, esta ainda não                

atualizada até a presente data 

 

Nota acerca da Lei Complementar Federal Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 
2017 e o esvaziamento da AEIS. 

Editada com injustificável urgência, a MP nº 759, de 23 de dezembro de 2016,              

convertida em PLV 12/2017 e posteriormente na LC nº 13.465/2017 traz como            

principal inovação a REURB-S e REURB-E. A REURB-S-Regularização Fundiária         

Urbana Social trata da legitimação fundiária aplicada aos núcleos urbanos informais           

comprovadamente existentes, na forma da Lei, até 22 de dezembro de 2016. Seus             

objetivos, elencados no art. 10, substituem aqueles abrangidos pelas AEIS. No           

entanto, o art. 13 inciso I limita a iniciativa da proposição expressamente ao Poder              

Executivo Municipal, reduzindo o campo de ação do Poder Legislativo. Outra           

diferenciação da REURB-S para as AEIS é que elas se destinam, prioritariamente à             

substituir a AEIS tipo 1, não tratando do importante tema inerente à AEIS do tipo 2. 

Impõe-se lembrar que não se encontra tal limitação no Estatuto das Cidades.            

Complementarmente, a AEIS, diferentemente da REURB-S, não possui condicionante         

temporal, qual seja, a data de 22/12/2016 está expressamente mantida como           

instrumento de política urbana no art. 18 da LC 13.465/2017. Por fim esta LC enfatiza,               

em parágrafo único, que a REURB-S não está subordinada à instituição de Áreas de              

Especial Interesse Social. 

 

V. JULGADOS 

 

18 Art. 67, Parágrafo Único, I da LEI COMPLEMENTAR Nº 111 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011. 

19 Art. 42 da LEI COMPLEMENTAR Nº 111 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011. 
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Com o intuito de analisar os entendimentos judiciais e aprofundar algumas das            

consequências resultante das declarações de AEIS, no âmbito político e judicial,           

pesquisou-se as leis declaratórias de AEIS submetidas à representação de          

inconstitucionalidade. A localização dos empreendimentos em uma delas foi         

adicionada para melhor compreensão geográfica do contexto e pontuar destinação do           

território previamente declarado como AEIS.  

Foram utilizadas as ferramentas eletrônicas, google map e googlearth-PRO,         

este último pela capacidade de mostrar a evolução urbana ao longo de um certo              

período de tempo. 

Lei 3.993/2005 - RI- 0033127-51.2005.8.19.0000 

Trata-se de lei de Autoria da Vereadora Rosa Fernandes que: “Autoriza o            

Poder Executivo a declarar como área de especial interesse social para fins de             

desapropriação , o imóvel remanescente das atividades do Colégio Cristo Rei,          20

localizado na Avenida Edgar Romero, entre os números 871 e 895, no Bairro de Vaz               

Lobo e dá outras providências”. 

Resultado do Julgamento pelo TRJ (Em 10/2006): 

Julgado extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do           

voto do Relator. 

Resumo da decisão: 

Relator: des. Roberto côrtes 

Representação por Incons�tucionalidade. Município do Rio de Janeiro. Lei nº 3993/05 
que autoriza o Poder Execu�vo a declarar como área de especial interesse social para 
fins de desapropriação, o imóvel remanescente das a�vidades do Colégio Cristo Rei, 
localizado na Avenida Edgar Romero, entre os nºs 871 e 895, no Bairro de Vaz Lobo e 
dá outras providências. Hos�lização em face de legislação de  clarividente efeito 
concreto, sendo impossível em hipótese de controle concentrado de 
cons�tucionalidade , como é o caso presente. Lei atacada despida de generalidade e 

20 Cabe salientar que a Lei 3993/05 expressamente propunha a desapropriação do imóvel refle�ndo 
inteiramente o art. 145, III do PD de 1992.  
Art. 145 Para as áreas declaradas de especial interesse social, necessárias à implantação de projetos 
habitacionais de baixa renda, o Poder Execu�vo poderá, na forma da lei: 
..III - desapropriar, mediante pagamento com �tulos da dívida pública. 
Tal instrumento jurídico não mais está atrelado à AEIS no novo PD de 2011 e após a sua promulgação 
não houve a promulgação de nenhuma outra Lei que expressamente proponha esse fim, qual seja , a 
desapropriação. 
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abstração caracterís�cas das leis materiais. Aplicabilidade plena do ar�go 267, IV do 
Código de Processo Civil . Ex�nção do processo sem exame do mérito." 21

 

Portanto, a representação não prosperou sendo mantida a referida Lei que           

declarou a AEIS. Destacamos que no terreno mencionado, entre os anos de 2012 e              

2016, apesar da vigência da Lei, foram edificadas torres residenciais de           

apartamentos de 2 e 3 quartos com infraestrutura completa e que a via é servida agora                

pelo sistema de BRT. 

Os valores de venda levantados são de 230 a 260 mil reais, sendo o tamanho               

médio de 57,00 m2.  22

 

Lei nº 4.256, de 20 de dezembro de 2005- RI0032698-50.2006.8.19.0000 

Lei de autoria da Vereadora Rosa Fernandes que:”Autoriza o Poder Executivo           

a declarar como Área de Especial Interesse Social, para fins de desapropriação, o             

terreno que menciona e dá outras providências”. 

 

Resultado do julgado: 

Representação de Inconstitucionalidade 117/2006, Resultado do Julgamento       

pelo TRJ (em 01/2007): 

"por unanimidade de votos, julgou-se procedente a representação, declarando-se a 
incons�tucionalidade da lei municipal 4256/05, do rio de janeiro, nos termos do voto 
do relator. Impedido, nao votou o desembargador Paulo Gustavo Horta. Rio, 
29/01/07."(A) Des. Sergio Cavalieri Filho - presidente. 

….., Lei de inicia�va do Poder Legisla�vo que se dirige ao Poder Execu�vo  para 
autorizá-lo  a declarar o interesse social do imóvel para efeito de desapropriação, 
como consequência, também lhe transfere o exercício dessa a�vidade. 

Em virtude da condição transcrita a corte entendeu afronta ao art.           

7º da CE. 

21 Observar que tal disposi�vo que integrava o an�go CPC está agora disposto no inciso IV do art. 485. 
 

22 Levantamento em 05/12/2017, h�p://www.construtoravitale.com.br/empreendimento_detalhe.asp?id=4. 
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Observa-se que não houve alusão por parte da corte quanto à           

questão propriamente da declaração de AEIS, mas a afronta em função           

do caráter autorizativo.  23

LEI Nº 5.533, DE 4 DE OUTUBRO DE 2012, RI 106/2014. (nº 
0047837-61.2014.8.19.0000) 

Lei de autoria da Vereadora Tânia Bastos que: “Declara como Área           

de Especial Interesse Social, para Fins de Urbanização e Regularização          

Fundiária, do nº 19 ao nº 198, da Rua dos Botocudos, Bairro dos             

Bancários, na Ilha do Governador.” 

A Lei apresentada contém mapa indicativo do local em         

atendimento à Lei 524/84 o que propicia a precisa localização da área            24

declarada como AEIS. 

A Lei em pauta é promulgada com a derrubada dos vetos do            

Executivo. 

Representação de Inconstitucionalidade 106/2014. (nº     

0047837-61.2014.8.19.0000) 

Resultado do Julgamento pelo TJRJ em 22/02/2016: 

 

1. O  controle concentrado de cons�tucionalidade não é cabível  em se tratando de ato 
norma�vo que não seja lei formal e material ou apenas material, isto é, que não seja 
dotado de abstração e generalidade.  
2. Denota  falta de interesse processual , a evidenciar carência do direito de ação, 
representação de incons�tucionalidade, a impugnar lei apenas formal, já que o  ato se 
limita a declarar determinado logradouro público como “Área de Especial Interesse 
Social”,  revelando-se despido de abstração e generalidade.  
3. Processo que se ex�ngue sem resolução do mérito. 

 

Do acima exposto, verifica-se que não houve, da mesma forma          

que as questões anteriores, análise acerca da possibilidade da         

Declaração em si, estando, conforme exarado na decisão, afastada a          

23 Em 2006 a Câmara editou o Precedente Regimental nº 36/2006, res�tuindo aos vereadores as 
inicia�vas de leis autoriza�va para assuntos de inicia�va priva�va do Prefeito face às repe�das 
declarações de incons�tucionalidade exaradas pelo tribunal de Jus�ça do Estado do Rio de Janeiro. 
 

24 LEI Nº 524, DE 23 DE ABRIL DE 1984. DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE MAPAS COMO                 
ANEXOS DA LEGISLAÇÃO DE ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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análise de mérito para leis com fulcro na declaração de AEIS. Não            

obstante, não se afasta a possibilidade de controle difuso de          

constitucionalidade o que foge ao âmbito deste trabalho. 

 

VI. DISPUTA ENTRE OS LEGITIMADOS, OS VETOS 

 

Os julgados apresentados, como se pôde observar, não trazem materialidade          

consistente para a análise pretendida. Em decorrência disso, passa-se a avaliar os            

vetos às iniciativas de Leis declaratórias de AEIS. Este trabalho levantou todos os 15              

vetos exarados pelo Poder Executivo após 2011. As mensagens de veto enviadas à             

CMRJ frente às proposições sobre o tema, na casa legislativa, durante a vigência da              

LC 16/1992, fundamentavam o ato especialmente sobre:  

1. o aumento de de despesas em dissonância com o art 167 da CF e art. 15 e 17                  

da LRF,  

2. a ofensa ao princípio da separação de poderes, art. 2º da CF e seu reflexo na                

CE art. 7º; e 

3. ofensa ao disposto no Plano Diretor de 92, art. 141, caput : 25

 

Corroborava com as limitações (ainda que seja considerado de forma          

ampliativa) outrora presentes no PD de 1992, o art, 43: 

Art. 43 A ordenação do território para o planejamento será estabelecida em lei de 
inicia�va do Poder Execu�vo, observados os critérios e a terminologia fixados 
neste Capítulo. 

Este trabalho não analisará os itens acima listados posto que toda a LC nº              

16/92 se encontra fora do âmbito jurídico, e mais, nenhum dos dispositivos citados se              

perpetuou no PD de 2011. 

25 (PD 1992- LC nº 16/92) Art. 141 Lei de inicia�va do Poder Execu�vo delimitará como Área de Especial 
Interesse Social os imóveis públicos ou privados necessários à implantação de programas habitacionais 
e os ocupados por favelas, por loteamentos irregulares e por conjuntos habitacionais de baixa renda, 
conforme previsto no art. 107. 
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A partir da edição do Plano Diretor atual, LC 11/2011, de conteúdo normativo             

menos restritivo frente a iniciativa do Legislativo para criação de AEIS, constatou-se o             

incremento na quantidade de proposições acerca do tema (ver gráfico 2). 

Ao realizarem-se os levantamentos dos vetos enviados à CMRJ frente aos           

projetos de lei elaborados a partir de 2011 ou seja, pós edição do PD de 2011,                

constatou-se que o Poder Executivo se utiliza essencialmente dos seguintes          

argumentos: 

 

1) Ampliação de gastos, principalmente os sustentados sob o comando dos          

seguintes dispositivos: 

a) Do disposto no artigo 71, II, c, da LOMRJ, segundo o qual, compete             

privativamente ao Chefe do Executivo Municipal a iniciativa dos projetos          

de lei que de qualquer forma importem em aumento de despesa. 

b) Do artigo 167, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigos 15 e 16 da                

Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000 — Lei de Responsabilidade           

Fiscal. 

2) O exercício de prerrogativas cuja natureza é discricionária e leis de efeito            

concreto. 

3) Interferência na separação dos poderes, em especial o art. 2º da CF e, a partir               

do princípio da simetria, nos arts. 7º e 39 da Constituição do Estado do Rio de                

Janeiro. 

4) Ausência de estudo urbanístico mais aprofundado, com delimitação precisa da          

área, considerando a possível existência de áreas de risco. 

5) Não garantia de que a área será regularizada, pois esta ação depende da             

existência de programa de trabalho e de investimentos. 

6) Ilegalidade frente ao art. 243 do PD, cujo conteúdo indica o impedimento de             

ocupação de: áreas de risco, faixas marginais de proteção de águas           

superficiais e faixas de domínio de estradas federais, estaduais e municipais.  

 

Quanto ao Item 1, assim como as diferentes declarações de interesse (acerca            

de bens, acerca de bens e locais turísticos, culturais etc.) trata-se de um pré requisito               

e/ou uma orientação quanto à demanda de atenção especial a um bem ou local. Não               

por outra razão, Dionísio (2015), em seu estudo acerca do Tombamento por iniciativa             
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Legislativa apresenta o instrumento de declaração de Interesse como instrumento de           

harmonização das relações Executivo e Legislativo.  

Cabe complementar julgado do STF de relatoria do Min. Gilmar Mendes na            

ACO 1208/2017. Na ação, o ministro entendeu que é possível o tombamento por ato              

legislativo, no caso, a Lei estadual 1.524/1994 da Assembleia Legislativa do Mato            

Grosso do Sul. No entanto, o próprio julgado faz a observação quanto à peculiaridade              

do instrumento legal originário do Poder Legislativo, pois , segundo ele não há             

vedação ao tombamento feito por ato legislativo, “ porque tal providência possui           

caráter provisório , ficando o tombamento permanente, este sim, restrito a ato do            

Executivo .” Tal propositura se encontra distante de estabelecer compromissos         

financeiros e orçamentários. É este, em essência o entendimento aqui apresentado na            

AEIS, apontar a demanda de atenção à um particular território do município. 

O entendimento citado abrange alguns aspectos dos itens 4, 5 e 6, até porque              

a declaração de AEIS não implica a imediata consecução das etapas da            

Regularização Fundiária. Como anteriormente mencionado, as AEIS tem caráter         

instrumental, e para a posterior eficácia do instrumento em estudo, faz-se necessário a             

produção ulterior de planos urbanísticos especiais. Ora, se por disposição do art. 67, I,              

da LC 111/11, o Legislativo está legitimado à proposição de projetos urbanísticos, a             

AEIS, como instrumento de maior abstração e prévia ao projeto urbanístico, se impõe             

como legítima defesa à melhoria das condições habitacionais. A mesma lógica se            

aplica aos legitimados para a regularização urbanística, elencados no art. 243, caput,            

justamente o artigo mencionado no veto. Sem dúvidas, a necessidade de avaliação            

técnica é indispensável para a realização das etapas posteriores da AEIS em um             

encadeamento de ações conforme as previstas da tabela 1, o que não impede o              

legislativo de direcionar sua atenção às demandas, cujo município deve direcionar           

seus esforços por força dos arts. 6, caput; 23, IX e art. 182 da Carta Maior. 

Os aspectos 2 e 3 fazem parte de uma imersão na teoria geral do direito e de                 

uma interpretação hermenêutica mais profunda que a pretendida neste estudo. No           

entanto recorremos ao julgado de Teori Zavascki em face ao Recurso Extraordinário            

(405.386 de 26-02-2013) declara que, “Não há empecilho constitucional à edição de            

leis sem caráter geral e abstrato, providas apenas de efeitos concretos e            

individualizados.“ 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como verificado, não se propõe proceder à análise detalhada das justificativas           

dos vetos mencionados, mas destacar a relativa desestrutura na produção e           

concepção da AEIS no Rio de Janeiro. 

Edésio Fernandes (2007), refletindo acerca das principais causas da         

informalidade na área urbana da cidade do RIo de Janeiro, entende que: 

“... tanto a ausência de leis urbanísticas municipais, quanto a         

aprovação pelos municípios de uma legislação urbanística elitista, baseada         

em critérios técnicos irrealistas e sem considerar os impactos         

socioeconômicos das normas urbanísticas e das regras de construção,         

também têm tido um papel fundamental na determinação dos preços da terra            

urbana, bem como na dinâmica segregadora do mercado        

imobiliário.”(FERNANDES, 2007, pag.20)  26

 

A informalidade se retroalimenta e se dissolve em capital morto como acusa            

De Soto (2001). As habitações irregulares continuam a proliferar e o acesso à terra              

permanece restrito. A consecução do direito constitucional à moradia está distante de            

realizar-se, mas continua a ser obrigação de todos os entes da federação (art. 23, IX               

da CF). A Fundação João Pinheiro estima a carência habitacional, no município do             

Rio em 220 mil . Maricato (2017) e Trelles (2015) estimam números bem maiores se              27

considerarmos o quesito regularidade fundiária plena. Os vetos do executivo não o            

elidem da responsabilidade reiterada pelas Leis Declaratórias das AEIS         

promulgadas. 

A Câmara tem produzido diversas declarações de AEIS na busca pela           

implementação da Regularização Fundiária Plena dos espaços demarcados. Como         

26 FERNANDES, Edésio. Regularização de assentamentos informais: o grande desafio dos municípios, da 
sociedade e dos juristas brasileiros. Direito e Democracia, v. 3, n. 2, 2016. 

27  Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações  Déficit habitacional municipal no 
Brasil. – Belo Horizonte, 2013. 
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atesta Trelles (2015), a produção se encontra longe de abranger a totalidade das             

áreas passíveis de serem englobadas pelos critérios de formação de AEIS na cidade            

  28

As AEIS, instituídas por Lei ordinária, contudo, por maioria absoluta ,          29

demarcam as áreas que estarão sujeitas a regime jurídico específico, se sobrepondo            

ao zoneamento local, ademais têm por objeto a regularização fundiária plena. Mas,            

tanto as normas ou regulamentação urbanística efetiva quanto o processo de           

urbanização e regularização são etapas posteriores e que trazem os resultados           

concretos ao território e à população local e sem os quais as AEIS se tornam inócuas,                

isto é um dos motivos pelos quais as razões dos vetos não podem prosperar. 

Aparentemente, o instrumento da AEIS tem tido aplicação tímida e não tem            

sido utilizado dentro de um critério mais transparente, objetivo, reflexivo e participativo.            

Tal condição poderia ser parcialmente contornada com a utilização de índices de            

avaliação que orientassem todos os legitimados em iniciar os processos de           

regularização fundiária a avaliar mais adequadamente as propostas apresentadas e a           

detalhar com mais precisão o território atingido. 

Não foram encontradas neste estudo qualquer obstrução legal que inviabilizem          

os vereadores, enquanto representantes do povo de atuar no sentido de buscar trazer             

os benefícios deste instrumento às populações locais em consonância ao disposto na            

CF, art. 30, I. Entretanto, presenciamos uma baixa efetividade das proposições, seja            

por não prosseguimento do processo legislativo para sua sanção/promulgação, seja          

pela não concretização das etapas de regularização almejadas. 

O trabalho aponta também para a necessidade de acompanhamento de dados           

a partir do quadro de etapas apresentado na tabela 1 desta pesquisa, qual seja, o               

desdobramento da instituição de AEIS e dessa forma obter melhor avaliação das            

áreas que efetivamente receberam a almejada regularização, sendo este outro          

aspecto a ser burilado dentro da produção legislativa. 

28 TRELLES, Eduardo A. Manjarrés. AEIS e as áreas irregulares - relevância territorial.ESTUDO TÉCNICO Nº 
6/2016/CAL/MD/CMRJ, 2016. Disponível em 
h�p://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0062016(2).pdf 

29 PRECEDENTE REGIMENTAL Nº 58/4ª Sessão Legisla�va da CMRJ. 
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Uma possibilidade de contribuição para melhoria deste estado está na          

efetivação do disposto no PD 111/11, art. 200, III:  

Art. 200. São obje�vos da Polí�ca de Habitação:  

[...] III - elaborar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, como             

instrumento básico da Polí�ca de Habitação, promovendo a efe�va  par�cipação da           

população  em todas as suas etapas;[...] 

 Deve ser intensificado também a aplicação do art. 207, VI da mesma lei: 

Art. 207. O Plano de Urbanização de cada AEIS deverá prever: 

[...] VI - forma de  par�cipação da população  na implementação e gestão das 
intervenções previstas; 

 

Portanto, a obediência ao que prevê o próprio PD, em consonância com o             

Estatuto da Cidade, quanto a participação efetiva da população na elaboração e            

acompanhamento de seus efeitos, auxiliaria intensamente a concretude de seus          

objetivos. 

Com a edição da Lei Federal Complementar nº 13.465/2017, a CMRJ, assim            

como as Câmaras em âmbito nacional estarão alijadas de utilizar o instrumento similar             

criado pela Lei Complementar mencionada, a REURB-S, e deverão encontrar outros           

instrumentos para atuar no sentido da aplicação da Função Social da propriedade. A             

LC 13.465/17 também peca ao não enfatizar a participação popular, como fez o nosso              

Estatuto da Cidade esvaziando o viés democrático perante as políticas urbanas. 
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