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1.Apresentação 

 No início do século XX o Prefeito Francisco Pereira Passos, inspirado na Paris de 

Haussmann, comandou um processo de reforma no tecido urbano do Rio de Janeiro 

considerado como o mais importante da história carioca2. Formado em engenharia em 

Paris, Pereira Passos acompanhou Georges Haussmann nos trabalhos de produzir a capital 

francesa como imagem da racionalidade e do cosmopolitismo do século XIX. Passados 

cerca de cem anos, os Prefeitos cariocas tentam marcar sua passagem na história da 

cidade “inspirados” na corrente de administradores ”técnicos” e “tocadores de obras” iniciada 

por “um Haussmann tropical”, figura de imagem criada por Benchimol (1992) para falar dos 

“feitos” de Pereira Passos. Não é por acaso que em 1998, possivelmente influenciado pelo 

arquiteto e Secretário de Urbanismo Luiz Paulo Conde, tentando estabelecer uma certa 

identidade entre os dois administradores, o Prefeito César Maia cria o Instituto Municipal de 

Urbanismo homenageando Pereira Passos: o IPP.3. Nesse início de século XXI, ao que 

parece, os Prefeitos cariocas continuam olhando para “além mar” na busca de modelos de 

gestão e projetos urbanísticos que materializem, nas cidades, demandas contemporâneas 

do capitalismo. Só que agora no lugar de Paris4, Barcelona e Bilbao são as novas 

referências para o embelezamento e modernização do Rio. 

 Mas, para além dos planos e intervenções físicas, estão ocorrendo mudanças 

significativas na morfologia da cidade possibilitada por uma invisível e poderosa “teia”5 que 

regula o uso e a ocupação do solo urbano: o conjunto de decretos e leis urbanísticas. 

Segundo Rolnik (1997), a legislação urbanística além de definir parâmetros de ocupação, 

formas de apropriação do espaço permitidas ou proibidas, age como marco delimitador de 

                                            
1 UFF clnacif@globo.com 
2 Marly Motta (2004), p.237. 
3 Segundo site da Prefeitura, o IPP está voltado “... pelo planejamento urbano, pela produção de 
informações gerenciais e cartográficas, pelo desenvolvimento de projetos estratégicos que subsidiam 
políticas setoriais e estudos socioeconômicos. Assume uma visão sistêmica de projetos de renovação, 
revitalização e reestruturação urbanas, integrando objetivos sociais, econômicos e culturais. Aqui, 
pensamos e planejamos o Rio de Janeiro do futuro”. 
4 A influência intelectual da cultura francesa no país também se manifestou em 1928 quando Antônio 
Prado Junior, Prefeito do Rio entre os anos de 1926-1930, convidou um urbanista francês, Alfred 
Agache, para elaborar o primeiro plano urbanístico para a metrópole, que já contava com quase dois 
milhões de habitantes. 
5 Expressão usada Rolnik (1997). 
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fronteiras de poder6. A legislação classifica, incorpora, exclui e delimita áreas da cidade 

produzindo valor, orientada pelas demandas de grupos de interesses que dependem da 

normatização urbanística para a realização de suas atividades. Por outro lado, é importante 

lembrar que, ao que parece, a legislação urbanística é um pilar importante na redução do 

espaço público na acepção apontada pelos autores considerados referenciais para o 

debate: A Condição humana, de Hannah Arendt (1958), e Mudança Estrutural da Esfera 

Pública de Jurgen Habermas (1962). Para ambos, o espaço público é aquele que permite o 

debate e a crítica, é o espaço da pratica democrática, que também são os meios pré-

existentes para constituí-lo. Nesse processo a dificuldade estaria na defesa dos efeitos da 

globalização que mais do que uma fatalidade econômica produz uma política de 

despolitização. Na perspectiva dos autores citados, pode-se dizer que o espaço público vem 

gradativamente deixando, de ser um espaço estruturante das cidades para tornar-se 

estruturado, residual, situação que vem se acirradando nas últimas décadas. Para ilustrar o 

que foi dito, com relação à nossa temática, de um lado podemos citar a grande quantidade 

de decretos que tratam da privatização das calçadas, com mesas e cadeiras, pelos bares e 

restaurantes, quiosques, e engenhos publicitários, entre outros. Por outro lado os projetos 

urbanísticos através do desenho dificultam o encontro, o debate, a reivindicação e o 

protesto. 

 Apesar do Rio de Janeiro contar com vastíssima bibliografia, fruto do trabalho de 

estudiosos de diferentes disciplinas, o levantamento preliminar realizado para fins do 

presente projeto, demonstrou que a produção voltada para o entendimento das relações da 

cidade com a legislação ainda é pouco explorada. 

3.1.Antecedentes 

Um breve retorno no tempo torna-se necessário para a construção do nosso raciocínio. 

Vejamos. No processo de construção da história da legislação urbanística do Rio de Janeiro, 

a medicina social foi responsável por produzir o primeiro conjunto de leis, submetendo o 

crescimento “espontâneo” da cidade a um conjunto de normas e interdições. Na metade do 

século XIX, segundo Benchimol7, o Rio de Janeiro era uma cidade insalubre assolada por 

freqüentes epidemias, mas, foi entre dezembro de 1849 e setembro de 1850, que um 

grande surto de febre amarela se abateu sobre a cidade. Nessa época, além de outras 

medidas, o disciplinamento do espaço urbano foi uma imposição dos setores políticos 

administrativos, através da criação das Comissões Paroquiais. Uma para cada freguesia da 

cidade, as comissões ficavam 

                                            
6 Segundo Rolnik (1997). 
7 Benchimol, 1992, Pereira Passos: um Haussmann Tropical: A renovação urbana da cidade do Rio de 
Janeiro. 
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 “... a cargo de 25 médicos, incumbidos de dar assistência gratuita aos 

pobres, inclusive remédios, de recolher mendigos, fazer inspeções 

sanitárias periódicas nos navios, mercados, habitações coletivas, 

prisões, hospitais, conventos, colégios, oficinas, quartéis, teatros, 

matadouros, etc., fiscalizar o asseio das casas particulares, ruas, 

valas, esgotos, bem como o exercício da medicina, cirurgia e farmácia 

na cidade.” 8

 Ao responsabilizar a desordem urbana pela degeneração da saúde, não só física 

como moral da população, a medicina social diagnosticava as causas naturais, relacionadas 

às peculiaridades geográficas do Rio de Janeiro e, sobretudo, causas sociais, tanto no que 

diz respeito ao funcionamento geral da cidade quanto de suas instituições e, como solução, 
apontava remodelar a cidade. Para tanto era preciso “desafogar” o centro, criar normas para 

construção de casas higiênicas, alargar e abrir ruas e praças, arborizar a cidade, instalar 

uma rede de esgotos e de água, realizar a manutenção do asseio dos mercados e 

matadouros, entre outros aspectos. 

 No início do século XX, o Plano Agache, além de se propor a embelezar a cidade, 

criava regras para as edificações e para o uso e a ocupação dos espaços. É nessa época, 

mais especificamente em 1937, que surge o primeiro código de obras que ainda hoje 

influencia a legislação urbanística. Dentre “as novidades” por ele introduzidas pode-se 

apontar o zoneamento de usos, isto é, a organização da cidade por funções tais como 

moradia, comércio, indústria entre outros. 

 Ainda na primeira metade do século XX, orientados por demandas diversas, o Rio foi 

objeto de vários planos que influenciaram direta ou indiretamente o aparato legal do Rio de 

Janeiro: o Doxiadis, o Pub-Rio, responsável por introduzir os Projetos de Estruturação 

Urbana – PEU’s, o Pit-Metrô. Em 1960, a cidade conhece seu último plano de grandes 

proporções. Visando não repetir o exemplo de Copacabana, o arquiteto Lúcio Costa propõe 

o “Plano Piloto para a Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá”, o qual tem sido objeto de 

muitas mudanças, realizadas pontualmente. 

 Hoje a construção de novos prédios, reformas e instalação de atividades no espaço 

carioca obedecem a duas lógicas distintas. Para os “menos favorecidos” as aprovações dos 

projetos são mediadas por um conjunto de regulamentos gerais como o Plano Diretor, 

aprovado em 1992, mas não regulamentado, pelo Plano da Barra, por alguns Projetos de 

Estruturação Urbana e por um emaranhado de leis e decretos. Paralelamente, a aprovação 

de projetos tem como suporte normas de exceção como as operações interligadas e as 

                                            
8 Benchimol, op.cit., p.115. 
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aprovações através da utilização do expediente do “despacho superior” que relativizam e 

flexibilizam a obrigatoriedade. 

3.2. 1993, o ano que não terminou... 

No período compreendido entre 1980 e 1990 motivados pela conjuntura política de 

lutas pela redemocratização do Brasil e pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana – 

MNRU os responsáveis pela elaboração da Constituição de 1988 incorporaram, no capítulo 

referente à reforma urbana, como tentativa de construção de uma nova “ordem” urbana, a 

obrigatoriedade de elaboração de planos diretores para cidades com mais de vinte mil 

habitantes. Nesse contexto, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro aprovou em 1992 seu 

Plano Diretor Decenal. Os interessados na temática sabem que o plano, elaborado na 

gestão Marcelo Alencar (1989-1992), não era auto-aplicável demandando, portanto, uma 

série de regulamentações. Desde sua aprovação sua trajetória tem sido marcada pelo não 

cumprimento, intencional, dos prazos para regulamentação de projetos que se 

caracterizavam como sua espinha dorsal. Foi no ano de 1993, logo depois de tomar posse 

que César Maia tratou de retirar da Câmara vários projetos, enviados por seu antecessor, 

entre eles o imposto territorial progressivo e o solo criado. Conforme tem sido constatado, foi 

a partir desse ano que começaria a ser delineado um novo modelo de gestão urbana no Rio 

de Janeiro e a busca, no plano legal, de situações confortáveis, isto é, menos restritivas, 

para a implantação de shoppings, estabelecimentos de ensino e de saúde, entre outros, e 

de novos investimentos imobiliários. Não é por acaso que um grande número de projetos 

alterando pontualmente parâmetros de uso e ocupação do solo, passaram a fazer parte “da 

ordem do dia” na votação na Câmara Municipal. A leitura das justificativas que acompanham 

os projetos e mesmo declarações de técnicos da Prefeitura, em audiências públicas, 

demonstram uma dramática situação de naturalização da absorção da idéia da cidade como 

máquina de “produzir riquezas” onde os planejadores deixam de ser mediadores entre 

interesses públicos e privados, e confundem-se cada vez mais com o seu tradicional 

adversário, os empreendedores, já apontado por Arantes (2000) ao citar Peter Hall.9

De forma breve, pode-se dizer que as últimas administrações da cidade do Rio de 

Janeiro têm pautado sua ação por seguir fielmente o receituário neoliberal, tendo como 

modelo a “cidade-empresa” já descrita por David Harvey10, entre outros autores, no início 

dos anos 90. Uma das características marcantes da maneira de operar dessas 

administrações é a imposição de mudanças urbanísticas calcadas em princípios de 

                                            
9 Arantes (2000), p. 21. 
10 “Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no capitalismo 

tardio”. 
Espaço e Debates, Ano XVI, nº 39, 1996, p. 48-64. 
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desregulamentação e flexibilização da legislação11, nos moldes da economia da 

globalização. No caso do Rio de Janeiro, tal prática tem implicado também no (re)desenho 

da estrutura institucional voltada para o planejamento urbano da cidade. Ao mesmo tempo, 

têm sido eliminados os precários espaços de participação popular na gestão urbana. Não é 

por acaso que desde 1999, através de um ato arbitrário, o então Prefeito Luiz Paulo Conde 

extinguiu o Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR. 

O instrumento das operações interligadas adotado inicialmente em São Paulo, no 

governo Jânio Quadros (1955-1958) e posteriormente utilizado pela administração Luiza 

Erundina (1989-1992), dizia respeito à possibilidade do município recuperar investimentos 

realizados pelos cofres públicos na implantação de infra-estrutura. Assim, nas áreas que 

recebessem a implantação ou melhoria de determinados serviços e a Prefeitura julgasse 

possível o adensamento predial, os novos empreendimentos deveriam retribuir parcela de 

seus “ganhos” imobiliários com alguma contrapartida, como a construção de casas 

populares ou investimento em infra-estrutura em bairros “carentes”. Agindo assim, o poder 

público estabelecia uma “operação interligada”. No Rio de Janeiro a idéia foi apropriada e 

vem sendo utilizada para atender a qualquer espécie de demanda pela alteração de 

parâmetros urbanísticos mediante o pagamento de uma “contrapartida”. Isto é, na realidade, 

a Prefeitura vende a possibilidade do “não cumprimento” das normas urbanísticas para a 

concretização de um dado empreendimento. 

 Em outra medida de exceção, “despacho superior”, o Prefeito simplesmente aprova 

projetos em desacordo com a legislação, utilizando o livre arbítrio como lógica. Justificativas 

difusas e inconsistentes acompanham a aprovação dos projetos. Compans (2001) cita dois 

casos de empreendimentos bastante conhecidos no Rio de Janeiro que teriam sido 

favorecidos pelo “despacho superior”: o empreendimento Downtown12, na Barra da Tijuca, e 

o Botafogo Praia Shopping13. 

                                            
11 Dentre eles podemos citar a proposta que desde 1993 espera ser aprovada pela Câmara Municipal, 
que visa à ocupação acima da cota 100m dos morros cariocas. Envolvendo importantes interesses 
imobiliários travestidos de solução para impedir o avanço da favelização, volta à tona. Segundo 
matéria do jornal O Globo, de 10 de outubro de 2004, o prefeito reeleito, César Maia, promete 
retomar o tema. Quando questionado pelo jornalista se haveria um projeto da Prefeitura de permitir 
condomínios de classe média em encostas para impedir a expansão das favelas, o Prefeito respondeu: 
“Houve resistência em algumas áreas. Então, suprimi Santa Teresa e Gávea. Fiquei com o Alto da Boa 
Vista. Neste fim de ano, decidi me empenhar para tentar aprovar o projeto de lei flexibilizando a 
construção no Alto. Flexibilizar não é conceder em gabarito. É inviável ter uma casa no meio de um 
grande terreno. Queremos permitir a construção de condomínios”. 
12 Inaugurado em junho de 1998, o Shopping Center Downtowm possui uma área total de 218.569,18 
m2, com 193.830,01 m2 de área construída e 30.000 m de jardins. É um empreendimento São 
Marcos Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Fonte: http://www.downtown.globo.com.) 
13 Inaugurado em novembro de 1999, com 57.714m2 de área construída e 15.209m2 de área bruta 
locável, é um empreendimento São Marcos Empreendimentos Imobiliários Ltda - Plaza Shopping 
Empreendimentos Ltda - Vendex do Brasil Ind. e Com. Ltda (Fonte: http://www.abrasce.com.br.).  
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 Agindo dessa forma e abandonando progressivamente a perspectiva da totalidade da 

cidade e, portanto, do planejamento, tal orientação tem contribuído sobremaneira para não 

só a prática da arbitrariedade, mas, concretamente, para o agravamento das tensões que se 

expressam na cidade, além da sobrecarga do trânsito e dos equipamentos urbanos 

disponíveis, entre outros aspectos igualmente importantes. Paralelamente, como forma de 

resistência às arbitrariedades do executivo municipal no trato com o licenciamento de 

prédios e atividades, várias associações de moradores de alguns bairros da zona sul, para 

resguardar a “ambiência” de seus locais de moradia, as têm adotado como bandeira a luta 

pelas APAC’s - Áreas de Proteção do Patrimônio Cultural. Outra forma de resistência 

adotada por vários coletivos tem sido apelar para o Ministério Público Estadual, 

principalmente às Promotorias de Meio Ambiente e Cidadania, palco de muitas denúncias e 

da instalação de muitos inquéritos civis. 

 Visando decodificar as novas práticas e matrizes discursivas da política urbana no 

Rio de Janeiro, várias teses foram produzidas nos últimos anos. Dentre elas podemos 

ressaltar Espaços Metropolitanos em Tempos de Globalização: um Estudo de Caso do Rio 

de Janeiro (2000); A EMERGÊNCIA DO EMPREENDEDORISMO PÚBLICO URBANO NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO (2001); Uma estratégia chamada "planejamento estratégico": 

deslocamentos espaciais e atribuições de sentido na teoria do planejamento urbano (2003) 

e Competitividade e Pragmatismo no Rio de Janeiro: a difusão de novas práticas de 

planejamento e gestão das cidades na virada do século, defendida também em 2003. 

 Juntas, as teses fornecem um interessante arcabouço teórico para o enfrentamento 

das transformações ocorridas no Rio de Janeiro na última década. A primeira tese citada, de 

Glauco Bienenstein, investiga a reconfiguração de processos econômicos globais e suas 

repercussões nos espaços metropolitanos brasileiros, tendo o Rio de Janeiro como estudo 

de caso. Analisa o discurso e as práticas de gestão e planejamento implementadas por 

técnicos da Prefeitura carioca, tendo em vista o acirramento da competitividade entre 

cidades. Trata também da categoria ambiente construído, considerando-a como importante 

instrumento da urbanização seletiva, fragmentada e predominantemente excludente do final 

do século XX. A segunda, defendida por Rose Compans, examina a emergência na Cidade 

do Rio de Janeiro de uma estratégia político-argumentativa destinada a promover a 

modernização do sistema urbano local e sua integração competitiva aos circuitos espaciais 

da economia globalizada. A autora examina ainda a singularidade e a ideologia da 

construção discursiva e suas orientação práticas derivadas da experiência dos catalães 

espanhóis, e é complementada pela tese de Pedro Novais, que, entre outros aspectos, 

procede à análise da origem da estratégia da empresa e do sentido atribuído ao 

planejamento estratégico de cidades, nos EUA, onde foi, primeiramente, sistematizado 

(Harvard), depois em Barcelona e no Rio de Janeiro. Ao longo dos capítulos revela em que 
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medida a produção de modelos de planejamento urbano está sujeita às questões, tensões e 

pressões características de cada lugar. Finalmente, Fabrício Leal trata o processo de 

difusão recente no Brasil de novas práticas de planejamento e gestão das cidades e sua 

relação com a difusão de um novo receituário global para as cidades, lido a partir da 

recuperação crítica das inovações institucionais e organizacionais realizadas na 

administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no período 1993-2002. 

 Alguns autores, em especial Adauto Cardoso14, têm se dedicado ao estudo das 

irregularidades na aplicação da lei no Rio de Janeiro e suas implicações espaciais. Por outro 

lado, uma grande quantidade de projetos considerados estratégicos no sentido de contribuir 

para a flexibilização/desregulamentação urbanística no Rio de Janeiro, tramitam na Câmara, 

por diversas vezes já entraram na ordem do dia para votação sem sucesso, devido aos 

movimentos de resistência liderados pelo Fórum de Acompanhamento do Plano Diretor e de 

várias associações de moradores. Tem exercido papel importante na resistência aos 

projetos considerados “danosos” a ambiência urbana o Ministério Público Estadual - MP, 

especialmente através das ações empreendidas pela Promotoria de Meio Ambiente. A 

análise de vários projetos permite algumas reflexões quanto à transferência por parte do 

executivo seja do seu poder de polícia no controle das irregularidades na aplicação das leis, 

seja na transferência das decisões sobre o uso e a ocupação do solo na cidade, para o setor 

imobiliário. Tal aspecto já foi abordado por Arantes (2000) ao lembrar que “o planejador foi 

se confundindo cada vez mais com seu tradicional adversário, o empreendedor, o guarda 

caça transformava-se em caçador furtivo”.15

 Mas, para além dos projetos ainda não aprovados, conforme já apontado, ainda 

carece de investigação o aparente “desalinhavado” conjunto de normas urbanísticas, leis e 

decretos em vigor que, a partir de 1993, legitimaram a emergência de novas orientações no 

processo de construção do espaço da Cidade do Rio de Janeiro. Tal dinâmica contou com a 

participação de vários atores sendo um dos mais importantes o setor imobiliário, segundo 

mais importante em termos de contribuição em dinheiro16, depois do Partido da Frente 

Liberal, na campanha do recém reeleito prefeito Cesar Maia. Quando questionado pelo 

jornalista responsável pela matéria sobre os motivos que levaram as imobiliárias, entre 

outros expressivos contribuintes, a realizarem as doações, César Maia respondeu com uma 

pergunta: “o que você sugere?”. 

 Mas, não podemos esquecer o papel do legislativo na produção legal da cidade e 

suas implicações espaciais, tema que passaremos a bordar em seguida. 

                                            
14 Irregularidade Urbanística: questionando algumas hipóteses in Cadernos Metrópole, nº 10, PUC, 
São Paulo, 2003. 
15 Otília Arantes (2000), p. 21 
16 Jornal O Globo do dia do dia 18 de outubro. 
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3.O papel do Legislativo municipal 

 Como é do conhecimento de todos, as leis municipais devem, necessariamente, ser 

discutidas e aprovadas pela Câmara Municipal. Já os decretos, isto é, determinação, ordem, 

decisão feita por escrito pelo Executivo dispensam a apreciação dos vereadores. Antes de 

ser uma Lei e receber um número, ela é um Projeto de Lei que, dependendo de sua 

natureza, pode ser de autoria do Executivo ou do Legislativo. São de iniciativa privativa do 

prefeito as leis que: fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e funções 

públicas na administração municipal, ressalvado o disposto no art. 55, IV; II - disponham 

sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento ou reajuste de sua remuneração; 

b) criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das secretarias e 

órgãos de administração direta, indireta e fundacional; 

c) concessão de subvenção ou auxílio ou que, de qualquer modo, aumentem 

a despesa pública; 

d) regime jurídico dos servidores municipais; 

e) as matérias constantes do art. 44, incisos II, III, V, VI e X. (Representação 

de Inconstitucionalidade por omissão nº 46/93.)17

 As leis são diferenciadas entre complementares e ordinárias. São leis 

complementares: a lei orgânica do sistema tributário; a lei orgânica do Tribunal de Contas do 

Município e de sua Procuradoria Especial; a lei orgânica da Procuradoria-Geral do 

Município; o estatuto dos servidores públicos do Município; o plano diretor da Cidade; a lei 

orgânica da guarda municipal; o código de administração financeira e contabilidade pública; 

                                            
17 § 1º - A iniciativa privativa do prefeito na proposição de leis não elide o poder de emenda da 
Câmara Municipal. 
§ 2º - A sanção do prefeito convalida a iniciativa da Câmara Municipal nas proposições enunciadas 
neste artigo. 
§ 3º - As proposições do Poder Executivo que disponham sobre aumentos ou reajustes da 
remuneração dos servidores terão tramitação de urgência na Câmara Municipal, preterindo qualquer 
outra matéria enquanto a Câmara Municipal sobre elas não se pronunciar. 
§ 4º - Excluem-se da preterição referida no parágrafo anterior: 
I - os vetos; 
II - os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anual e plurianual; 
III - as matérias a que a Constituição da República e a Constituição do Estado atribuam tramitação 
especial. 
§ 5º - A lei resultante da proposta referida no § 3º deste artigo estenderá os aumentos ou reajustes 
aos servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas. 
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o código de licenciamento e fiscalização; o código de obras e edificações. As leis 

complementares dependem para sua aprovação de maioria absoluta. 

As leis ordinárias são todas as demais. 

O acompanhamento das votações na Câmara revela que os representantes do 

Legislativo Municipal (1) se elegem segundo diferentes legendas partidárias e se apóiam em 

bases eleitorais geograficamente definidas; (2) ao ingressar na Câmara de Vereadores, na 

grande maioria dos casos, o compromisso partidário se torna fluido, mutante e flexível, em 

função da defesa de grupos de interesses, nem sempre explicitados e; (3) a partir daí são 

construídas, intencional e informalmente, estruturas paralelas de poder, como por exemplo, 

a “bancada evangélica” ou a “bancada do mercado imobiliário”, se assim podemos chamar, 

com pouca ou nenhuma preocupação com os impactos de suas ações, isto é, na aprovação 

ou não de Projetos de Lei, em última instância na produção do espaço urbano. No entanto, a 

criação de tais estruturas não significa a anulação de compromissos com as bases 

geográficas. Elas continuam presentes, seja através das intermediações com o Poder 

Executivo no atendimento de demandas coletivas e/ou pessoais, seja através das inúmeras 

emendas ao orçamento, na grande maioria dos casos, com pouco ou nenhum efeito prático. 

Podemos identificar também o padrão de atrelamento geográfico com as bases nos 

inúmeros Projetos de Lei de caráter autorizativo, isto é, projetos que, como diz o próprio 

nome, “autorizam”, mas não “obrigam”, seu cumprimento por parte do Legislativo e são 

apropriados de forma demagógica pelos legisladores quando “prestam contas” ao 

eleitorado. Dentre esses projetos pode-se citar os que autorizam a construção de escolas, 

centros comunitários, passarelas, postos de saúde, a pavimentação de ruas, entre outros. 

Tais iniciativas além de seu caráter populista, aumentam a contabilidade dos projetos 

apresentados por cada vereador durante o ano legislativo. 

Uma outra prática muito comum é manter acesa a ligação com as bases através de 

projetos que alteram ou nomeiam ruas, ou beneficiam entidades, de naturezas diversas, 

tornando-as de utilidade pública. Vejamos. Segundo levantamento realizado junto ao setor 

de Processamento Legislativo, no ano de 2002, escolhido aleatoriamente, revela que do 

total de Leis ordinárias que tramitaram na CMRJ, praticamente 20% alteravam nome de 

ruas, tornavam entidades de “utilidade pública”, ou se dedicavam a dar um tratamento 

especial às bases de apoio, criando, por exemplo, no calendário oficial o ”Dia dos 

Animais”18. 

De forma simplificada pode-se dizer que tendo como princípio organizador de suas 

ações a reeleição e o atendimento dos grupos de interesses que sustentam o resultados das 

                                            
18 Projeto apresentado pelo Vereador Cláudio Cavalcanti (Lei nº 3472 de 2002). 
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urnas, os vereadores atuam de forma flexível do ponto de vista partidário/ideológico, 

buscando resultados imediatistas de suas ações. 

Comentários Finais 

 As análises preliminares reveladas pela interpretação das informações possibilitadas 

pelo banco de dados, para o período de janeiro de 2000 a agosto de 2004, demonstraram 

que a apropriação do espaço público foi uma das principais preocupações do governo 

municipal. Não por acaso, foi assinado um grande número de decretos determinando a 

desocupação de logradouros por camelôs, em ruas de grande movimento, em vários bairros 

da cidade, em especial no Centro e Copacabana e por outro lado, permitida a ocupação de 

forma privada. Paralelamente assistimos à privatização dos logradouros públicos, por usos 

considerados nobres, tornando as possibilidades de permanência nos espaços 

considerados públicos, cada vez mais dependentes do consumo. Observamos ainda que, 
nesse período, foram aprovados alguns projetos de estruturação urbana - PEU’s – entre 

eles, o de Campo Grande, Taquara e São Cristóvão, todos com grandes expectativas de 

investimentos pelo setor imobiliário, constatadas nas audiências públicas. 

 Foram ainda aprovadas várias leis relativas à criação de espaços culturais e 

tombamentos, duvidosas do ponto de vista da efetivação das justificativas que acompanham 

tais atos legais. Como exemplo podemos citar: LEI Nº 3.613, de 20 de agosto de 2003 que 

“Reconhece de interesse cultural, social e turístico para o Município do Rio de Janeiro a 

Feira Noturna Turística de Copacabana-FNTC, e dá outras providências”; ou mesmo a LEI 

nº 3.547 de 16 de abril de 2003 que “Declara de especial interesse econômico, cultural e 

turístico para o Município o Fashion Rio, e dá outras providências”. Também podemos citar 

o projeto de autoria da ex-vereadora Jurema Batista, que tramitou desde 1999, que depois 

de aprovado recebeu o de Lei 3263 de 2000, responsável por tombar por “interesse cultural 

o Quiosque denominado Oxumaré, na Barra da Tijuca”. 

 É expressivo, também, o número de decretos referentes às chamadas operações 

interligadas, verdadeiras “negociatas” de parâmetros urbanísticos no Rio de Janeiro. 

 Nos meses que antecederam as eleições assistimos a uma espécie de trégua 

eleitoral no Rio. Assim sendo, muitos projetos considerados “polêmicos” sumiram da ordem 

do dia da votação na Câmara. No entanto, logo após vencer as eleições o prefeito César 

Maia vem se articulando para aprovar projetos que deverão alterar significativamente a 

paisagem da cidade, conforme vem sendo amplamente divulgado pela mídia. Entre eles 

podemos citar o Projeto de Lei, que desde 1996 tramita no Legislativo, que visa permitir a 

ocupação dos morros da cidade acima da cota 100m, com a justificativa de impedir o 

avanço das favelas com a construção de condomínios. 
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 Finalmente gostaríamos de frisar que ainda não foi possível analisar os inúmeros 

decretos e leis que alteram pontualmente a legislação urbanística. Lembrando Harvey 

(1989), a sobrevivência do capitalismo, apesar de suas múltiplas crises e reorganizações, se 

dá, entre outros fatores igualmente determinantes, pela criação de espaço. A criação de 

espaço por sua vez, depende de marcos regulatórios que se apresentam cada vez mais 

flexíveis e dependentes das demandas dos investidores privados, deixando de lado seu 

tradicional mediador: o poder público. Ao que parece, esse é o caminho escolhido pelas 

últimas administrações do Rio de Janeiro e, o resultado das eleições confirma sua 

continuidade por, pelo menos, mais quatro anos. 
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