
Os casos Estradinha (Tabajaras), Prazeres, 

Vila Harmonia, Restinga, Vila Recreio II e 

Vila Autódromo 

Remoções em áreas de suposto 

risco e de interesse imobiliário 



Legislação aplicável

 Declaração Universal dos Direitos   

(1948)

Artigo 25.1: “Toda pessoa tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência fora de seu 

controle.“



 Pacto Internacional sobre os Direitos       

Econômicos, Sociais e Culturais (1966)

 Artigo 11: “Os estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 

de vida adequado para si próprio e para sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e 

moradia adequadas, assim como uma melhoria 

contínua de suas condições de vida.”



 Definição de remoção forçada pelo  

Comitê da ONU

 O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais da ONU define remoções forçadas como 

“a retirada definitiva ou temporária de indivíduos, 

famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, 

das casas e/ou da terra que ocupam, sem que 

estejam disponíveis ou acessíveis formas 

adequadas de proteção de seus direitos”.



 Observação geral no 04 do Comitê das Nações Unidas       

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

Segurança jurídica da posse como elemento integrante 

do direito à moradia adequada: “todas as pessoas 

devem possuir um grau de segurança de posse que 

lhes garanta a proteção legal contra despejos 

forçados, expropriação, deslocamento e outras 

ameaças”.



 Princípios Básicos e Orientações para Remoções e 

Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento   

(Relatoria especial da ONU)

“Remoções e despejos forçados devem 

ocorrer apenas em “circunstâncias 

excepcionais”, ou seja, em casos 

absolutamente necessários que envolvam 

proteção da saúde e do bem-estar coletivos, e 

quando não há alternativas viáveis”. 



Princípios Básicos e Orientações para Remoções e 
Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento 
(Relatoria especial da ONU)

“Um projeto de interesse público nunca deve 
deteriorar as condições de vida das comunidades 
atingidas. Além disso, a análise quanto à 
necessidade e adequação de um projeto de 
infraestrutura e urbanização deve ser feita de forma 
transparente, com espaço para apresentação de 
alternativas. Todos aqueles que potencialmente 
serão afetados devem receber informação adequada 
e oportuna, participar democraticamente, e propor 
alternativas que minimizem os deslocamentos e 
reduzam os impactos negativos sobre as vidas das 
pessoas”. 



 Resolução da ONU (2010): Moradia adequada como      
componente do direito a um padrão de vida adequado, no 
contexto de megaeventos

 Segundo a resolução da ONU é preciso: a) criar um 
legado social habitacional na cidade-sede; b) integrar 
preocupações relacionadas à moradia nos processos 
de planejamento e nos contratos públicos desde os 
estágios iniciais; c) garantir a participação social; d) 
respeitar os grupos vulneráveis; d) ocupar-se dos 
efeitos dos jogos para a moradia em momento 
posterior; e) garantir o respeito da legislação interna e 
internacional; f) explorar alternativas às remoções. 



 Constituição Federal

 Art 6º- São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia o 

lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e á infância, a 

assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. 



 Constituição Estadual 

Art. 234 - No estabelecimento de diretrizes e 

normas relativas ao desenvolvimento urbano, o 

Estado e os Municípios assegurarão: I -

urbanização, regularização fundiária e titulação 

das áreas faveladas e de baixa renda, sem 

remoção dos moradores, salvo quando as 

condições físicas da área imponham risco à vida

de seus habitantes;



Constituição Estadual

Art. 265 - Os projetos governamentais da administração 
direta ou indireta, que exijam a remoção involuntária de 
contingente da população, deverão cumprir, dentre outras, 
as seguintes exigências: 

I - pagamento prévio e em dinheiro de indenização pela 
desapropriação, bem como dos custos de mudança e 
reinstalação, inclusive, neste caso, para os não-
proprietários, nas áreas vizinhas às do projeto, de 
residências, atividades produtivas e equipamentos sociais.



Constituição Estadual

II - implantação, anterior à remoção, de programas 
socioeconômicos que permitam às populações 
atingidas restabelecerem seu sistema produtivo 
garantindo sua qualidade de vida;       

III - implantação prévia de programas de defesa 
ambiental que reduzam ao mínimo os impactos do 
empreendimento sobre a fauna, a flora e as riquezas 
naturais e arqueológicas.



Estatuto da Cidade – lei 10.257/01

 Art.2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade  urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido       como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento   ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 



Estatuto da Cidade – lei 10.257/01

 II – gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; (...) 



Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro

Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano 

respeitará os seguintes preceitos:(...)  

VI – urbanização, regularização fundiária e titulação das 

áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos 

moradores, salvo quando as condições físicas da 

área ocupada imponham riscos de vida aos seus 

habitantes, hipótese em que serão seguidas as 

seguintes regras: 



 Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro



A) Laudo técnico do órgão responsável; 

B) Participação da comunidade interessada e 

das entidades representativas na análise e 

definição das soluções; 

C) Assentamento em localidade próximas dos 

locais de moradia ou do trabalho, se 

necessário o remanejamento.” 



 Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro

 Art. 458 - Todo cidadão tem o direito de ser 

informado dos atos do Poder Público em 

relação à política urbana. Parágrafo único - O 

Poder Público garantirá os meios para que a 

informação chegue aos cidadãos, dando-lhes 

condições de discutir os problemas urbanos e 

participar de suas soluções. 



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 (Art. 15) § 1º Não serão permitidas construções em áreas consideradas 
impróprias pela administração municipal, tais como: 

I - áreas de risco;

II - faixas marginais de proteção de águas superficiais;

III - faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;

IV - faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;

V - áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da 
Natureza;

VI - áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de 
urbanização e saneamento básico;



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 (Art.15) § 2º Os moradores que ocupem favelas e loteamentos 
clandestinos nas áreas referidas no parágrafo anterior deverão 
ser realocados, obedecendo-se às diretrizes constantes do art. 
201 desta Lei Complementar, do artigo 429 da Lei Orgânica do 
Município, observado os dispositivos do art. 4º da Medida 
Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001. 

§ 3º No caso dos ocupantes constantes do inciso V, VI e VII, 
devem ser observados as disposições contidas no inciso V do 
art. 9º da Resolução do CONAMA nº 369, de 28 de marco de 
2006.



 Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 Do Reassentamento de Populações de Baixa Renda Oriundas de Áreas de 
Risco



Art. 211. O reassentamento das populações de baixa renda 
compreenderá:

I - identificação e priorização de atendimento das populações 
localizadas em:

a) áreas frágeis de encostas e baixadas caracterizadas como áreas de 
risco ambiental ou geotécnico;
b) faixas marginais de proteção dos corpos hídricos;
c) faixa de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;
d) faixas de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;
e) áreas com restrições ambientais à ocupação; 
f) áreas que não possam ser dotadas de condições mínimas de 
urbanização e saneamento básico;



Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (LC 111/2011)

 II - o cadastramento prévio das famílias objeto do reassentamento;

III - recuperação, restauração ambiental e definição imediata de uso para 
as      áreas desocupadas.

§ 1º No caso de necessidade de remanejamento de construções serão 
adotadas, em ordem de preferência, as seguintes medidas, em 
conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município: 

I - reassentamento em terrenos na própria área;
II - reassentamento em locais próximos;
III - reassentamento em locais dotados de infraestrutura, transporte 
coletivo e equipamentos urbanos.



 Destaques preocupantes: 

 - Desaparecimento da forma expressa do princípio da 
não remoção; 

 - Desaparecimento da exigência da participação da 
comunidade interessada na análise e nas soluções 
alternativas; 

 - Não alusão ao “laudo técnico” fundamentado;  

 - Admissão da possibilidade de reassentamento em 
local distante (inciso III)

 - Inclusão da favela em um campo semântico negativo e 
oposto à sustentabilidade da cidade   



Decreto no 20454/2001 

Aprova as diretrizes de relocação em edificações de 

assentamento populares. 

 A relocação compulsória de uma moradia, mesmo em 

casos justificados, deve ser precedida de um 

entendimento e aceitação, por parte das famílias a 

serem relocadas, dos objetivos, condições e 

benefícios do projeto. Devem ainda ser considerados 

os investimentos realizados, por essas famílias, na 

produção da sua moradia, reconhecendo o direito a 

estas benfeitorias.



 Decreto no 20454/2001

O processo de relocação baseia-se nas seguintes diretrizes 
comuns a todos os projetos:

• A participação da população beneficiada, em todas as 
etapas do processo, buscando soluções de consenso e o 
comprometimento de todos com o sucesso do projeto;

• A real melhoria das condições de habitabilidade da 
população objeto da relocação;

• A oferta de três alternativas para as famílias que necessitam 
serem relocadas: uma nova unidade habitacional, a indenização 
da benfeitoria ou a compra de uma nova moradia.



 Decreto no 20454/2001



 Ao proprietário de edificação de uso exclusivamente 
comercial ou institucional será ofertada uma nova 
unidade comercial, quando previsto no projeto, a 
indenização ou a compra de outra benfeitoria sujeitas 
aos mesmos critérios definidos para as edificações de 
uso residencial. Para comércios de médio ou grande 
porte a avaliação poderá ainda ser acrescida do 
diferencial existente entre o valor unitário padrão 
predial para imóveis residenciais e para imóveis 
comerciais constantes do Código Tributário do 
Município (IPTU). 



Análise de remoções forçadas 

ocorridas no Rio de Janeiro   

Estradinha (Tabajaras)

 Justificativa: primeiro dano ambiental e depois risco 
geológico 

 Casas removidas: 300 unidades aprox. 

 Casas remanescentes: 100 unidades aprox. 

 Laudo técnico: superficial – Posterior laudo 
comprovando ausência de risco 

 Violações sofridas: Marcações das casas com tinta, 
demolições ilegais e desnecessárias, danos 
decorrentes das demolições, ameaças aos moradores, 
tentativas de despejos ilegais, não indenização do 
comércio e remoção forçada dos moradores.



Estradinha (Tabajaras) 

Resistência dos moradores 

- Articulação entre os moradores ameaçados de 

remoção e diversas instituições e entidades  

- Elaboração de laudo de saúde pública, laudo de risco 

geológico, amplo acervo de fotos, vídeos e textos 

produzidos pela comunidade.  

- Ajuizamento de ação civil pública obtendo liminar 

obrigando a Prefeitura a recolher os entulhos 













































A porta da casa foi 

arrombada 

enquanto o 

morador estava em 

seu trabalho. Sua 

mulher grávida de 8 

meses e sua a filha 

de 12 anos foram 

forçadas a deixar a 

casa por policiais 

militares.









Morro dos Prazeres, Escondidinho e Vila Elza

 Justificativa: risco geológico afetando toda a 
comunidade 

 Casas removidas: 50 unidades aprox. 

 Casas remanescentes: 1000 unidades aprox. 

 Laudo técnico: superficial 

 Violações sofridas: Não finalização do projeto de 
urbanização, promessa de reassentamento sem 
garantia (Frei Caneca), tentativas de despejos ilegais, 
ameaça de remoção forçada e integral da comunidade. 



Morro dos Prazeres, Escondidinho e Vila Elza

Resistência dos moradores 

- Articulação entre os moradores ameaçados de 
remoção e diversas instituições e entidades  

- Elaboração de laudo de risco geológico, amplo acervo 
de fotos, vídeos e textos produzidos pela comunidade. 
Produção de assembléias reunindo outras 
comunidades atingidas e eventos culturais “contra a 
remoção”. 

- Parceria com a UFRJ para avaliação real e qualitativa 
do risco   

- Ajuizamento de ações judiciais pontuais



























Vila Harmonia, Restinga, Vila Recreio II 

 Justificativa: abertura da via “transoeste”.  

 Casas removidas: 400 unidades aprox.  

 Acesso ao projeto: não houve

 Violações sofridas: Marcações das casas com tinta, 
demolições ilegais, danos decorrentes das demolições, 
ameaças aos moradores, danos à saúde e educação, 
despejo em horário noturno, indenizações insuficientes, 
não indenização do comércio e remoção forçada dos 
moradores



Vila Harmonia, Restinga, Vila Recreio II

Resistência dos moradores 

- Articulação entre os moradores ameaçados de 
remoção com outras comunidades e diversas 
instituições e entidades;

- Luta para obter acesso aos projetos; 

- Produção de vídeos, imagens e textos; 

- Ajuizamento de diversas ações judiciais e uma ação 
cautelar na OEA. 

- As comunidades iriam ser regularizadas através do 
ITERJ que já havia realizado licitação para executar a 
regularização fundiária   



















Casa marcada.



Morador volta do trabalho e encontra sua casa destruída.



Vila Autódromo 

- Sofre tentativas de remoções desde 1992, quando o 

Município alegou “dano estético e ambiental” para retirar a 

comunidade; 

- Na conjuntura das Olimpíadas em um ano o Município 

utilizou três diferentes argumentos para retirá-la, sendo o 

último a necessidade de um “perímetro de segurança”;

- Município também afirma que é uma área “impossível de 

ser urbanizada” (sic);

- A Vila Autódromo já foi beneficiada por programa de 

regularização fundiária através do Estado do Rio de 

Janeiro  














