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Regularização fundiária em
Zonas de Especial Interesse Social

  *

Resumo  O artigo apresenta um conceito amplo de regularização fundiária, relacionado à espécie de 

zoneamento urbano especial denominado “Zona de Especial Interesse Social”, ou, simplesmente, “Zeis”. 

Além de explicitar os conceitos e relacioná-los, o texto oferece breve histórico das Zeis, expõe seu modo 

de funcionamento e analisa algumas das dificuldades que ainda limitam a regularização fundiária de 

assentamentos urbanos informais no Brasil.
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1. regularização fundiária plena

No quadro do direito urbanístico, pode-se definir a 

regularização fundiária como “o processo de inter-

venção pública, sob os aspectos jurídico, físico e 

social, que objetiva legalizar a permanência de 

populações moradoras de áreas urbanas ocupadas 

em desconformidade com a lei para fins de habi-

tação, implicando acessoriamente melhorias no 

ambiente urbano do assentamento, no resgate da 

cidadania e da qualidade de vida da população 

beneficiária” (Alfonsin, 2001). A definição de 

Alfonsin já se tornou clássica entre os urbanistas 

e reflete uma concepção de regularização fundiária 

plena, que não se limita a descrever de maneira 

unidimensional o processo.

Com efeito, sob o aspecto jurídico, o processo 

de legalização de assentamentos urbanos informais 

visa a atribuição do domínio ou da posse da terra, 

por meio de alienação ou de concessão, onerosa 

ou gratuita, de uso, aos ocupantes de áreas que as 

utilizam para sua moradia e/ou de sua família, 

mediante aprovação municipal do parcelamento 

do solo e do conseqüente registro cartorial, com 

abertura de matrículas individualizadas, lote a lote. 

Esse objetivo também pode ser alcançado por meio 

da usucapião de áreas privadas, ocupadas ininter-

ruptamente e sem oposição há cinco anos ou mais, 

desde que o ocupante não seja proprietário de 

outro imóvel urbano ou rural. A usucapião indi-

vidual pode beneficiar ocupante de área ou edifi-

cação urbana de até 250 m2, e a usucapião coletiva 

aplica-se à população de baixa renda que ocupe 

área com mais de 250 m2 em que não seja possível 

a identificação dos terrenos de cada morador.

O que se almeja com a regularização jurídica 

é conferir segurança aos ocupantes de terras que 

não lhes pertencem legalmente. A mera distribui-

ção de títulos, todavia, sem a necessária interven-

ção urbanística, pode resultar na perpetuação da 

precariedade.

As causas que levam pessoas a ocupar áreas em 

condições inadequadas à habitação explicam a 

necessidade de intervenções físicas em quase todos 

os casos que demandam a regularização fundiária. 
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Isso porque a maioria da população excluída é 

impelida à busca de espaços que não são “interes-

santes” ou que não estão disponíveis no mercado 

imobiliário formal, tais como as terras localizadas 

em áreas de proteção a mananciais, as glebas ao 

longo de rios e de córregos, os terrenos de alta 

declividade, as áreas de várzea, as de preservação 

ambiental, as áreas sob rede de alta tensão, sobre 

o sistema viário, sobre aterros sanitários, e aquelas 

ao longo de oleodutos. Há também as áreas públicas, 

como as reservas de loteamento, destinadas origi-

nariamente à construção de praças ou de equipa-

mentos públicos. Esses espaços “que sobram” das 

cidades reguladas vão abrigar assentamentos 

precários produzidos por meio de autoconstrução. 

Surgem assim as favelas e os loteamentos clandes-

tinos e irregulares, desprovidos de condições míni-

mas de habitabilidade, como água encanada, rede 

de esgoto, vias de circulação e de acesso, iluminação 

publica, pavimentação e espaços comunitários. As 

construções, por sua vez, apresentam problemas 

de ventilação e de iluminação, inadequadas, de umi-

dade, de rachaduras, de mau aproveitamento ou 

má distribuição dos cômodos etc. Assim é que se 

ressalta a importância da dimensão física ou urba-

nística dos processos de regularização, “de forma a 

corrigir situações de degradação e a introduzir parâ-

metros formais de regulação do uso e da ocupação 

do solo” (Pinho, 1998, p. 69).

Do ponto de vista social, busca-se garantir a 

permanência dessas populações nas áreas regula-

rizadas, mediante a (re)construção de espaços com 

a participação dos moradores, num processo que 

visa a integrá-los à cidadania, conferindo-lhes 

endereço para a comprovação de residência, afas-

tando o estigma da marginalização social e espacial. 

Por esse motivo, “programas de regularização devem 

ser articulados com outros programas de combate 

à exclusão, como acesso a crédito, escolarização etc.” 

(Brasil, 2001, p. 155).

A despeito da relevância das dimensões física e 

social dos processos de regularização fundiária, 

muitos programas governamentais indicam uma 

preocupação exclusiva com a distribuição de títu-

los, uma vez que tal política não demanda grandes 

investimentos públicos, mas pode render bons 

dividendos eleitorais.

Com efeito, a titulação do domínio não encerra 

sequer a dimensão jurídica da regularização, caso 

não seja acompanhada de medidas capazes de 

enfrentar o problema do registro do parcelamento, 

importante para consolidar-se o direito de cada 

morador, já que o sistema econômico vigente pri-

vilegia as relações jurídicas sob a perspectiva indi-

vidualista1.

Assim é que exsurge a importância do zonea-

mento especial de interesse social, um instrumento 

que viabiliza o registro de parcelamentos fora dos 

padrões ordinariamente admitidos pela legislação, 

sem que se descuidem dos aspectos de segurança, 

de higiene, de salubridade, enfim, das condições de 

habitabilidade das moradias. A conjunção dessas 

características faz do mecanismo do “zoneamento 

especial de interesse social” um meio altamente 

recomendável de empreender-se processos de regu-

larização fundiária que levem em consideração a 

dimensão jurídica, a física e a social da atividade.

2. zonas de especial interesse 
social (zeis)

2.1 o que são as zeis e como elas 
se relacionam com o conceito de 
regularização fundiária plena
As Zeis são uma espécie de zoneamento dentro 

do qual se admite a aplicação de regras especiais 

de uso e de ocupação do solo em áreas já ocupadas 

ou que venham a ser ocupadas por população de 

baixa renda, tendo em vista precipuamente a salva-

guarda do direito à moradia previsto no artigo 6° 

da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/88).

As normas de zoneamento, por se enquadrarem 

na competência legislativa municipal, devem ser 

aplicadas pelos municípios tendo em vista a reali-

zação de dois objetivos da política habitacional. O 

primeiro é atender às diretrizes da política urba-

na, previstas nos incisos XIV e XV do Estatuto da 

Cidade, contemplando instrumentos de regulari-

zação fundiária e de urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda, mediante a simpli-

ficação da legislação de parcelamento, uso e ocu-

pação do solo e das normas edilícias. O segundo 

refere-se à ampliação da oferta de moradia para a 
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população de baixa renda, em regiões da cidade 

dotadas de infra-estrutura e de equipamentos ur-

banos, ao destinar áreas urbanas não utilizadas, não 

edificadas ou subutilizadas à execução de projetos 

de habitação de interesse social.

As Zeis podem ser genericamente agrupadas em 

duas tipologias básicas: a Zeis de áreas ocupadas e 

a Zeis de áreas vazias. Na categoria de Zeis ocupadas 

estariam incluídas as favelas, os conjuntos habita-

cionais irregulares, os loteamentos irregulares e/ou 

clandestinos, as edificações deterioradas ocupadas 

pela população de baixa renda (cortiços), as ocupa-

ções irregulares em áreas remanescentes de quilom-

bos ou em áreas de valor ambiental. Na categoria 

de Zeis não ocupadas estão os vazios construídos 

e os terrenos e glebas não utilizados ou subutiliza-

dos (Saule Júnior, 2006, pp. 3762-73).

A propósito das razões que determinam a exis-

tência de vazios urbanos apesar da carência de 

moradia para a população de baixa renda, vale 

notar a preleção de Nelson Saule Júnior:

“A dinâmica de desenvolvimento urbano impli-

ca historicamente em processo concomitante 

de esvaziamento econômico, social e cultural de 

determinados espaços e no adensamento de outros 

que, por diversas razões, são mais demandados 

pelo capital. Alguns desses processos se dão pela 

obsolescência de alguns espaços quando não 

mais respondem ao uso original; outras vezes o 

próprio mercado imobiliário se encarrega de 

induzir processos de vaziamento ou adensamen-

to, e enunciar novas lógicas de uso e ocupação 

do solo a favor dos seus interesses. Nessa dinâ-

mica, criam-se vazios construídos, de um modo 

geral em áreas consolidadas e providas da infra-

estrutura básica e de serviços urbanos. São gal-

pões, antigas fábricas, edifícios comerciais e de 

escritórios, entre outros, que podem vir a cum-

prir a sua função social quando destinados a 

Habitação de Interesse Social.

Os terrenos vazios, embora produtos da mesma 

lógica de acumulação promovida por agentes 

que têm na cidade o seu campo direto de atuação 

(empreendedores e incorporadores imobiliários, 

construtoras, corretoras e outros), configuram 

situações, espacialidades e problemas urbanos 

próprios, a demandar orientações ou determi-

nações específicas quanto ao uso e ocupação e, 

em particular, na política de produção de Habi-

tação de Interesse Social” (Saule Júnior, 2006, 

pp. 3762-73).

Ao estabelecerem Zeis, os municípios podem 

objetivar (Brasil, 2001, p. 156):

•	 a inclusão de parcelas da população margi-

nalizadas por não terem tido a possibilidade 

de ocupação do solo urbano dentro das 

regras gerais;

•	 a introdução de serviços e a realização de 

obras de infra-estrutura urbanas em locais 

aos quais antes não chegavam, melhorando 

as condições de vida da população;

•	 a regulação do mercado de terras urbanas, 

mediante a redução das diferenças de qua-

lidade entre padrões de ocupação e a cor-

respondente redução das diferenças de 

preços entre as terras;

•	 a introdução de mecanismos de participa-

ção direta dos moradores no processo de 

definição dos investimentos públicos em 

urbanização para a consolidação dos as-

sentamentos;

•	 o aumento da arrecadação do município, 

pois as áreas regularizadas ficam aptas à 

tributação;

•	 o aumentar da oferta de terras para os mer-

cados urbanos de baixa renda.

Nas palavras de Nelson Saule Júnior:

“Constituir nas Zeis – enquanto porção do 

território destinada à moradia da população 

de baixa renda – um regime urbanístico 

especial é reconhecer o direito à diferença. 

Aqui, esse direito à diferença se baseia no 

imperativo ético de que o Poder Público 

deve facilitar o exercício, em seu território, 

do direito social à moradia de modo que a 

função social da propriedade seja cumprida. 

A área gravada como Zeis se torna uma 

espécie de zona específica e especial, libe-

rada de regras usuais de uso e ocupação do 
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solo e detentora, portanto, de regras espe-

ciais” (Brasil, 2001).

No que tange à legalização jurídica, o estabe-

lecimento de Zeis possibilita o registro do parce-

lamento no Cartório de Registro de Imóveis 

competente e a atribuição de titulação da área à 

população beneficiária, por meio da concessão de 

direito real de uso, da concessão de uso especial 

para fins de moradia ou do contrato de venda e 

compra2. No aspecto físico, a observância das nor-

mas de parcelamento do solo e do plano de urba-

nização garante um mínimo de segurança, de 

salubridade e de conforto das moradias. Sob o 

prisma social, a capacidade de usufruir direitos 

iguais àqueles de que se goza na cidade formal é 

fundamental. Esse é o sentido das políticas de in-

clusão social.

2.2 breve histórico das zeis
O processo de implantação das Zeis antecipa-se 

à nova ordem jurídica de 1988 no que se refere à 

operacionalização da função social da propriedade, 

bem como ao Estatuto da Cidade, que prevê expres-

samente a possibilidade de instituição dessa espécie 

de zoneamento destinado à legalização de lotea-

mentos para a população de baixa renda.

No plano municipal, desde o início da década 

de 1980, algumas prefeituras já vinham instituindo 

legislações de interesse social, visando as condições 

para a regularização de assentamentos fora dos 

padrões da legislação federal de parcelamento do 

solo (Lei 6.766/79, alterada pela Lei 9.785/99). 

Assim foram criados esses novos instrumentos 

urbanísticos, as Zeis (Zonas de Especial Interesse 

Social) ou Aeis (Áreas de Especial Interesse Social), 

que se tornaram mais difundidas.

A experiência de Belo Horizonte (MG), com o 

Projeto Profavela e, mais especialmente, a de Recife 

(PE), com a criação em 1983 das Zeis e do Plano 

de Regularização das Zonas de Especial Interesse 

Social (Prezeis), tornaram-se referência para as de-

mais cidades brasileiras. 

As Zeis, como instituídas em Recife, constituí-

ram importante instrumento de gestão participa-

tiva dos processos de urbanização e permitiram 

a adoção de padrões urbanísticos diferenciados, 

não admitidos pela legislação existente, para a 

chamada cidade formal. Na região do ABC paulis-

ta, vários municípios criaram mecanismos seme-

lhantes. Diadema instituiu as Áreas de Especial 

Interesse Social (Aeis) no âmbito do Plano Diretor 

(Lei 25/94). No município de Santo André, as Aeis 

foram introduzidas no ano de 1991, por meio de 

legislação específica (Lei 6.864/91), inspiradas nas 

Zeis implantadas em Recife.

No âmbito federal, a Constituição de 1988 

ampliou o conceito da função social da proprie-

dade, introduzida pela Carta Magna anterior, e 

fortaleceu a autonomia municipal para a imple-

mentação de políticas públicas. Nesse mesmo 

sentido, no ano de 1999, a Lei 6.766/79 sofreu al-

terações significativas, operacionalizando a auto-

nomia legislativa dos municípios para a promoção 

de empreendimentos habitacionais de interesse 

social e para a regularização de assentamentos 

informais.

2.3 como funcionam as zeis?
As ações de regularização são desenvolvidas 

pelo município em terras públicas ou particulares. 

A transformação de uma gleba em Zeis ocorre 

mediante a promulgação de lei específica que deve 

conter o perímetro da área, os critérios para a ela-

boração e a execução de um plano de regularização, 

as diretrizes para o estabelecimento de normas 

especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo 

e de edificação e os institutos jurídicos que poderão 

ser utilizados para a legalização fundiária das áreas 

declaradas como Zeis. A elaboração da lei deve ser 

precedida de estudo de viabilidade técnica, jurídi-

ca e financeira da regularização.

Instituída a Zeis, dá-se início ao processo de 

constituição de uma comissão composta por re-

presentantes da Prefeitura Municipal e de mora-

dores do assentamento. Essa comissão é 

responsável pela elaboração e pela aprovação do 

plano de urbanização, que estabelece a forma de 

divisão e de ocupação dos lotes, decide sobre a 

conveniência e a necessidade da realização de obras 

e de outras formas de intervenção do poder públi-

co na área. O plano de urbanização fica sujeito à 

aprovação, por decreto, pelo chefe do Executivo 

municipal. Aprovado o plano, a Prefeitura procede 
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às obras de urbanização do assentamento e, em 

seguida, remete o processo ao Cartório de Registro 

de Imóveis, para o registro do parcelamento, com 

a correspondente abertura das matrículas indivi-

dualizadas.

Ao final do processo, no caso de terrenos pú-

blicos, outorga-se a cada família o título de posse 

ou de propriedade do lote. Os títulos de posse ou 

de propriedade devem ser averbados no corres-

pondente cartório imobiliário. Nas áreas particu-

lares, a Prefeitura deve prestar a assistência jurídica 

necessária à obtenção do título de propriedade dos 

imóveis pelas famílias, o que se faz, geralmente, 

mediante negociação direta dos moradores com o 

proprietário, ou pela propositura de ações de usu-

capião das glebas.

A experiência em alguns municípios já demons-

trou que a legislação de Zeis deve possibilitar, além 

da flexibilização da dimensão do lote: (i) a verti-

calização das construções, com a instituição de 

lotes condominiais; (ii) a destinação de lotes do 

parcelamento aprovado à implantação de unidades 

econômicas, além das usuais unidades residenciais 

ou mistas; (iii) a execução, pela municipalidade, 

de obras em áreas particulares, mediante contra-

partida do proprietário em áreas no município ou 

em moeda corrente; (iv) a admissão da venda (e 

não apenas da concessão) dos lotes de parcelamen-

to em terras públicas municipais.

Muito embora a regularização jurídica possa 

ocorrer mediante a simples outorga de títulos, ou 

seja, pela aplicação de instrumentos como a conces-

são de uso especial para fins de moradia, a concessão 

de direito real de uso ou a compra e venda, a insti-

tuição de Zeis possibilita também o registro do parce-

lamento no cartório de registro de imóveis. 

Trata-se de requisito imposto pela Lei de Re-

gistros Públicos (Lei 6.015/73) tendo em vista o 

registro da escritura de venda e compra ou do termo 

administrativo de concessão no cartório de regis-

tro imobiliário.

Nesse sentido, é também necessário que o pro-

jeto de parcelamento do solo e as construções ali 

existentes tenham sido erigidos de acordo com as 

normas de parcelamento e as normas edilícias. No 

caso de parcelamentos regulares, exige-se do lotea-

dor que solicita o registro a anexação de uma série 

de documentos exigidos pela Lei 6.766/79 (espe-

cialmente artigo 18), entre os quais está a licença 

para implementação do loteamento, concedida 

pelo órgão competente, o qual, por sua vez, deve 

atender aos requisitos urbanísticos impostos pelo 

artigo 4° da mesma norma (impedimento de ocu-

par-se área de risco).

2.4 as zeis e os limites da 
regularização fundiária
Um verdadeiro emaranhado de atos interde-

pendentes revela a relação entre o aspecto fundiá-

rio e o urbanístico. A regularidade do domínio é 

requisito para a aprovação do projeto urbanístico 

pelo órgão competente. 

O projeto urbanístico, por sua vez, é requisito 

para o registro do parcelamento no registro imo-

biliário. Por fim, o registro do parcelamento é re-

quisito para proceder-se ao registro das escrituras 

de alienação ou dos termos de concessão dos lotes 

individualizados, garantindo-se assim a segurança 

jurídica dos moradores.

Em casos como os de loteamento irregular ou 

clandestino e de favelas, o cumprimento das exigên-

cias da Lei 6.766/79 é praticamente impossível. 

Onde não há projeto previamente aprovado, as 

construções em geral são edificadas em áreas de 

reservas de loteamento, as denominadas áreas verdes 

ou institucionais, e o loteador, na maioria das vezes, 

não é proprietário da gleba loteada, que pode ser 

de domínio público ou particular. É preciso, pois, 

compatibilizar essas normas com a realidade dos 

assentamentos. 

Daí a importância da utilização das Zeis como 

instrumentos dos programas de regularização 

fundiária. Elas propiciam a adequação das normas 

à realidade existente nos assentamentos. Foi com 

esse objetivo que, em 29 de janeiro de 1999, a Lei 

9.785 alterou a Lei nº 6.766/79 para permitir a 

flexibilização dos padrões urbanísticos e a imple-

mentação de um plano de regularização específico 

para as áreas declaradas como zonas habitacionais 

de interesse social.

Mais recentemente, por imposição da realidade, 

reconheceu-se a possibilidade de o órgão de licen-

ciamento ambiental autorizar a supressão de ve-

getação em área de preservação permanente (APP) 
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em casos excepcionais de utilidade pública ou de 

interesse social, desde que preenchidos os requisitos 

estabelecidos pela Lei 4.771/65 (Código Florestal) 

e pela Resolução n° 369, de 28 de março de 2006, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Co-

nama. No rol das possibilidades que se enquadram 

como de interesse social figura a regularização 

fundiária sustentável de área urbana, mediante a 

instituição de Zeis3.

A criação das Zeis constituiu avanço, por reco-

nhecer a ocupação em assentamentos já existentes, 

por definir índices específicos para as urbanizações 

e, em alguns casos, por constituir importante 

instrumento de mobilização e de participação 

popular, o que não é pouco, mas não tem sido sufi-

ciente para promover a definitiva regularização dos 

assentamentos. 

Essa questão é, de fato, extremamente comple-

xa e está diretamente relacionada à fragilidade das 

instituições governamentais, à rigidez da legislação 

e ao conservadorismo em sua aplicação, ao grau de 

subnormalidade e de precariedade dos assenta-

mentos e, finalmente, à história da construção de 

nossas cidades4.

3. conclusões

A ação municipal é muito limitada e dependente 

dos órgãos estaduais e do Poder Judiciário. Destaca-

se que, embora a Lei 6.766/79 tenha sido revisada 

e que os municípios priorizem as ações de regula-

rização dos assentamentos informais, contando 

com legislação adequada a esses dispositivos legais, 

verificam-se restrições de grande relevância que, 

por vezes, determinam a adoção de procedimentos 

inexeqüíveis do ponto de vista urbanístico-legal.

Entende-se que a solução para tais entraves 

ocorrerá somente quando houver ações conjugadas 

com base em legislação urbanística e ambiental 

apropriadas, remetendo-se ao município a defini-

ção de seus próprios parâmetros e índices edilícios 

para a regularização de assentamentos informais. 

Além disso, devem-se definir mediante lei fede-

ral5 procedimentos únicos e uniformes à questão 

registrária sob pena de se executarem e de se con-

cluírem apenas parcialmente os processos de regu-

larização.
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Notas

1 Não se admite, por exemplo, a alienação de fração ideal de 

terreno sem o consentimento dos demais condôminos. Para 

se financiar a compra de um imóvel, é necessária a 

apresentação de documentos que comprovem o registro do 

título de propriedade dele em matrícula individual no 

correspondente cartório de registros de imóveis. 

2 A aquisição da propriedade imóvel urbana por meio da 

usucapião dispensa a instituição de Zeis.

3 Nos termos do Código Florestal, as APP têm o objetivo de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
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geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das 

populações humanas, não sendo, portanto, passíveis de 

edificação. Nada obstante, o artigo 9º da Resolução nº 369/

2006 estabelece os seguintes requisitos que deverão ser 

preenchidos para que o órgão de licenciamento ambiental 

competente autorize a supressão de vegetação ou a 

intervenção em APP para a promoção da regularização 

fundiária sustentável: a) as ocupações de baixa renda devem 

se destinar predominantemente a fins residenciais; b) as 

ocupações devem estar localizadas em Zona Especial de 

Interesse Social; e c) o Plano de Regularização Fundiária 

Sustentável deve garantir a implantação de instrumentos de 

gestão democrática e demais instrumentos para o controle e 

monitoramento ambiental e assegurar a não ocupação de 

APP remanescente.

4 Para entender esta subnormalidade e a ocupação destas 

áreas pela população, é necessário entender o 

“desenvolvimento urbano desigual”, as ambigüidades que 

cercam a questão fundiária e que remontam do período 

colonial, passagem do Brasil Colônia para o Brasil 

independente (Maricato, 1996). Esta questão não será 

tratada aqui, embora seja de suma importância para 

compreender a ilegalidade da qual se está falando.

5 Já que legislar sobre registros públicos é competência 

privativa da União (artigo 22, inciso XXV da CRFB/88).
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