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JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCON) – Porto Alegre 

EXMA. SRA. DRA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA INÊS ALGORTA LATORRE 

 

Ref.: Requerimento de lideranças populares da Ilha Grande dos Marinheiros do rio Guaíba, de 

pessoas jurídicas com histórica prestação de serviço às famílias pobres moradoras na mesma, 

atualmente sob a ameaça de serem desapossadas de suas moradias, e de assessores jurídicos 

da maioria delas. 

1. Introdução1 

  Quando há conflito entre direitos envolvendo multidões pobres com direito à moradia 

sob risco de desapossamento, por força do progressivo avanço de obra pública como é a da 

construção da nova ponte do rio Guaíba, o concurso que se estabelece entre eles pode ser 

solucionado pelo Cejuscon atualmente presidido por Vossa Excelência, respeitada a hierarquia 

das cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição Federal. 

  Assim se exclui consensualmente qualquer efeito danoso aos direitos das partes. 

Lembrança do êxito recente de lide resolvida dessa forma. Oferecimento de proposta das/os 

requerentes relativa ao andamento das futuras ações do Centro Judiciário presidido por Vossa 

Excelência.                 

          O CDES Direitos Humanos, o Forum Justiça, a Associação Caminho das Águas, a Acesso 

Cidadania e Direitos Humanos, por seus representantes abaixo firmados, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, juntamente com algumas lideranças populares 

das/os moradoras/es da Ilha Grande dos Marinheiros, expor e requerer o que segue: 

                 Sempre que o direito humano fundamental de moradia de centenas de famílias 

pobres é ameaçado ou até arrisca ser infringido - como pode acontecer agora com o 

progressivo avanço da construção da nova ponte sobre o rio Guaíba - a cláusula pétrea da 

Constituição  Federal onde ele se inclui em seu art. 6º, tem merecido do Cejuscon da Justiça 

Federal proteção e defesa eficaz. No caso da construção dessa nova obra pública, a 

possibilidade de uma solução negociada para o impasse atualmente existente entre as famílias 

titulares desse direito e as Pessoas Jurídicas responsáveis por aquela obra pública vem sendo 

prorrogada por algumas dificuldades que as/os requerentes apontam nesse pedido 

identificando as causas pelas quais isso está acontecendo. 

                                                           
1
 A base de todo o presente documento está na pesquisa realizada pelo CDES Direitos Humanos durante 

o período de 2015 até hoje e que será objeto de publicação. 
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Estão se permitindo, respeitosamente, oferecer uma proposta de tomada das providências 

que possam superar esse impasse, excluído qualquer efeito danoso aos direitos das partes, 

assim pretendendo contribuir com o trabalho do Centro presidido por Vossa Excelência, 

                 O sucesso passado dessa modalidade de resolução de conflitos entre direitos 

alcançado pelo Cejuscon, como aconteceu, com boa parte das famílias pobres que residiam na 

cabeceira leste do aeroporto Salgado Filho, que eram rés de uma ação judicial proposta pela 

Infraero, na véspera da última Copa do Mundo, tem muito boa chance de se repetir agora, até 

pela semelhança  entre os dois casos: a extensão da pista do aeroporto Salgado Filho exigia a 

remoção das famílias residentes na área de terra indispensável à extensão da pista de pouso 

do aeroporto. A construção da nova ponte enfrenta o mesmo problema. 

                 Por isso, Excelência, tendo alguns dos representantes das pessoas jurídicas infra 

representadas, alguns assessores jurídicos das famílias pobres residentes na Ilha, participado 

deste já longo e angustiante processo de sucessivas audiências públicas reunindo o DNIT, a 

empresa Queiroz Galvão, responsável pela execução da obra da nova ponte, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, as famílias já cadastradas para serem desapossadas, e 

considerando o extraordinário esforço que Vossa Excelência demonstrou na última e 

tumultuada audiência pública realizada na Ilha Grande dos Marinheiros, no início deste mês, 

as/os requerentes levam ao seu conhecimento, para facilitar os encaminhamentos que o 

Cejuscon ainda pretende fazer para a solução satisfatória desse caso, alguns esclarecimentos 

que julgam indispensável para isso, sob três eixos principais: 

                    1. A realidade atualmente vivida pelas famílias ameaçadas de serem desapossadas 

de suas moradias, com lembrança do histórico de todas as tratativas do já acontecido entre 

elas e as pessoas jurídicas responsáveis pela construção da ponte; 

                   2. As necessidades a serem satisfeitas com urgência, por providências 

indispensáveis à defesa do direito de moradia delas, com identificação das causas do atraso 

em se chegar a um acordo coletivo com as mesmas; 

                  3. As possibilidades jurídicas que viabilizam tornar efetivas as garantais devidas ao 

referido direito, bem como o andamento da obra que o ameaça, estabelecido o cronograma 

de audiências já sugerido por Vossa Excelência naquela audiência. 

2. Contexto do Projeto 

O desenvolvimento das cidades não pode ocorrer negando o direito a cidade a 

parcelas da população. Todos os habitantes da cidade participam da sua construção, pelas 

mais diferentes formas. A produção das cidades ocorre com a atuação de diversos atores 

sociais e agentes econômicos, sendo o Estado um forte agente financiador das políticas 

públicas que incidem sobre a produção das cidades que conhecemos hoje. A atuação do 
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Estado (Federal, Estadual, Municipal) na produção da cidade reflete a correlação de forças 

entre os diferentes atores sociais e sua força política nesta produção.  

O projeto da Nova Ponte do Guaíba é um caso concreto onde diferentes atores 

incidem e disputam a produção da cidade. O projeto prevê a extensão de 12,3 quilômetros 

com um total de 5 quilômetros de trecho em aterro e 7,3 quilômetros em obras de 

alargamento da ponte Saco da Alemoa, elevada e viadutos. Com 28 metros de largura, em 

pista dupla com duas faixas de trafego em cada sentido. A construção afeta diretamente o 

Guaíba, as comunidades e a biodiversidade. 

 

Fonte: DNIT, 2013 

O projeto localiza-se na rodovia BR-116/290, Estado do Rio Grande do Sul, cidade de 

Porto Alegre, no trecho entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Em Porto Alegre atinge 

diretamente os bairros Arquipélago, Humaitá e Navegantes. Afetando diretamente as 

comunidades Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores e Vila Tio Zeca e Vila Areia, além da 

obra atravessar uma Unidade de Conservação Ambiental e o Parque Estadual Delta do Jacuí. 

Os bairros afetados pelo projeto são zonas delicadas ambiental e socialmente, no caso a Ilha 

Grande dos Marinheiros ao tempo que valorizado do ponto de vista do mercado imobiliário 

porque além de comunidades vulneráveis que habitam o local, é o território de oferta de 

moradias em de alto padrão (mansões), clubes náuticos e marinas. Por outro lado estão os 

bairros Humaitá e Navegantes na região conhecida como 4º Distrito. Essas comunidades vêm 

ao longo do tempo passando por inúmeros processos de reassentamento na região, inclusive 

no local existe uma Casa de Passagem chamada localmente de Carandirú onde residem 

moradores no meio de escombros de moradias demolidas e que aguardam reassentamento 

definitivo por mais de 10 anos. Além disso, a região do 4º Distrito vem ao longo dos últimos 

anos vivenciando um processo de gentrificação que pretende revitalizar o local aproveitando-
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se também da vinda da Arena do Grêmio para o seu entorno. Obviamente que esse projeto de 

revitalização não é pensado para os moradores que vivem precariamente no local, como é o 

caso dos moradores da Vila Tio Zeca e Areia. Para esses moradores deverá ser definida uma 

política mínima de atendimento que garanta a sua expulsão da região que pretende revitalizar-

se. 

Como pode-se perceber a construção da Nova Ponte sobre o Rio Guaíba pode servir 

como um acelerador de projetos, respondendo aos anseios do Movimento Ponte do Guaíba 

que considera a obra fundamental para o desenvolvimento econômico da Região Sul do 

Estado. E, servindo como impulsionador para valorização de áreas e expulsão de comunidades 

de seus territórios de moradia e trabalho.  

 

O PROJETO DE REASSENTAMENTO 

O traçado da Nova Ponte 

O projeto em certa medida é fruto da parceria do Governo Federal, com o Governo 

Estadual e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sob responsabilidade do Departamento de 

Infraestrutura Terrestre (DNIT) e está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) na sua primeira edição. Em agosto de 2011 foi entregue a Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental (FEPAM) o “Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para implantação da Ponte 

sobre o Delta do Jacuí, trecho BR-290/BR-116”. Este estudo foi abrangente e, dentre tantas 

analises, apresentou o valor total estimado para obra em R$784.994.302,38.  

Ainda, estabeleceu a locação para a execução do projeto que, conforme o documento, 

apresenta duas alternativas de implantação: “Das alternativas estudadas a que demonstrou 

maior possibilidade de viabilidade técnica, econômica e ambiental foi a 4, cuja interconexão 

com a BR 290/116 (Norte), na cidade de Porto Alegre, ocorre onde, atualmente, a Av. Dona 

Teodora se conecta com a Av. Voluntários da Pátria, e, do outro lado do rio, entre a ponte 

sobre o Canal Furado Grande e a ponte sobre o Saco da Alemoa, na Ilha Grande dos 

Marinheiros” (EIA, 2011, p. 58).  
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Fonte: DNIT, 2013. 

Referindo a questão da ocupação urbana o mesmo estudo destaca:  

“(...) a alternativa se desenvolve sobre vilas populares, as quais deverão ser 

realocadas para um local que proporcione melhores condições de infraestrutura 

básica, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, 

entre outros. Convém ressaltar, também, que além da melhoria da qualidade de 

vida, com a realocação das famílias, as quais se encontram atualmente em áreas 

irregulares (área de domínio da Rodovia, áreas de risco e áreas do PE Delta do Jacuí), 

será favorecida a questão ambiental, evitado os impactos gerados pela urbanização 

inadequada” (EIA, 2011, p. 58).  

Em 2013, o DNIT realizou licitação pública para a execução da obra. O objeto da 

licitação foi a “Contratação Integrada de Empresa de Prestação de Serviços Técnicos 

Especializados de Engenharia para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução 

das obras de construção de uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos, na BR - 

16/290/RS no Estado do Rio Grande do Sul”. E, em março de 2014 teve como vencedor o 

Consórcio Ponte do Guaíba, composto pelas empresas Queiroz Galvão e EGT Engenharia. O 

valor proposto pelo Consórcio Ponte Guaíba foi de R$ 649.622.699,00, neste valor estão 

inclusos a elaboração de projetos e estudos necessários, a execução das obras de arte (as 

elevadas e viadutos) bem como desapropriações e indenizações. Já o projeto de 

reassentamentos para as comunidades afetadas removidas pela obra ocorrerá, conforme o 

edital da licitação: 

“A construção das unidades habitacionais, bem como a infraestrutura incidente, 

serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, por meio do 
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Programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, os projetos de engenharia/arquitetura 

relativos a produção habitacional deverão seguir as regras do Programa Minha Casa 

Minha Vida, atender às especificações técnicas do Ministério das Cidades e 

apresentar nível de detalhamento adequado a fim de contratar com o FAR.” (p. 109).  

Em agosto de 2014 foi entregue ao DNIT pelo Consórcio, estudo referente as áreas 

afetadas pela obra da Nova Ponte do Guaíba. O estudo denominado “Projeto Executivo de 

Reassentamento - Diagnóstico para reassentamento” que apresentou as comunidades 

afetadas pela obra, inicialmente refere que as primeiras “mobilizações” eram “tão somente 

das famílias afetadas pela faixa de domínio da obra a ser instalada” (p. 15). O que é alterado 

após o Ofício nº 1278/2014 – GAB/DEFAP/SEMA, de 8 de maio de 2014, onde a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente solicita a ampliação da área diretamente afetada, para além da 

faixa de domínio e abrangendo as moradias irregulares lindeiras a obra, com a seguinte 

justificativa: “de forma a contemplar um ganho real ambiental para as unidades de 

conservação e para as comunidades ali residentes”.  

Essa solicitação da SEMA acatada pelo DNIT ampliou duas vezes o número de moradias 

atingidas pela obra. O que inicialmente seriam aproximadamente 300 famílias, afetadas pela 

faixa de domínio, transformou-se num total de 1.031 compostos por residências, comércios e 

equipamentos comunitários a serem removidos pela obra da Ponte, segundo o “Projeto 

Executivo de Reassentamento -Diagnóstico para reassentamento, Tomo II – Cadastramento 

socioeconômico” (2014).  

Em junho de 2014 foi realizado o cadastro socioeconômico das comunidades da Ilha 

Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores, Vila Tio Zeca e Vila Areia sob responsabilidade técnica 

do Consórcio Ponte do Guaíba. E, em outubro de 2014 iniciaram as obras de construção da 

Segunda Ponte Sobre o Rio Guaíba. O início das obras marca um período de incertezas para as 

comunidades afetadas pelo projeto no que tange o reassentamento, principalmente, as 

famílias da Ilha Grande dos Marinheiros. Visto que há desencontro de informações, sobre o 

andamento da obra, paralisações na execução e ausência de respostas sobre o projeto de 

reassentamento, a pouca resolutividade do DNIT e do Consorcio sobre quando, aonde e como 

serão construídas as novas moradias tem assombrado as famílias da Ilha Grande dos 

Marinheiros. 

As comunidades 

Ilha Grande dos Marinheiros 

A Ilha dos Marinheiros como é popularmente conhecida está localizada no bairro do 

Arquipélago, faz parte da Área de Proteção Ambiental Estadual do Delta do Jacuí, unidade de 

conservação sob responsabilidade do Governo do Rio Grande do Sul. Localizada a 

aproximadamente 7km do centro de Porto Alegre, as águas do lago Guaíba estabelecem uma 

distância muito mais do que territorial. Com aproximadamente uma população de 2500 
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habitantes, o que equivale a quase 30% da população total do bairro (IBGE, 2010). A Ilha é um 

território dividido entre Norte e Sul, visto que a maioria da população é de baixa renda e está 

concentrada no lado Norte. Ao Sul temos uma ocupação caracterizada por condomínios e 

casas de renda alta. 

Visivelmente o Norte da Ilha tem maior densidade populacional e em termos de 

ocupação habitacional carece de qualificação em relação a infraestrutura e serviços básicos. 

Uma área ambientalmente frágil que sofre com inundações, em períodos de chuvas. No sul a 

ocupação é um mosaico mas caracterizada pelas residências de alta renda, formada por casas 

e mansões muradas normalmente impossibilitando o acesso das pessoas ao rio.  

Na Ilha também há espaços comunitários a Associação de Moradores, Biblioteca 

comunitária; e equipamentos públicos e privados como: a Escola Infantil Marista, Centro Social 

Marista, Escola de Ensino Fundamental, Centro de Referência em Assistência Social Ilhas, o 

Unidade básica de saúde, galpões de reciclagem, clubes náuticos e a sede campestre do 

Grêmio Futebol Porto Alegrense. 

A infraestrutura disponível na comunidade conta, atualmente, com serviço de 

abastecimento de água que tardou a chegar, somente em 2008 os moradores da Ilha passaram 

a receber água potável do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). Antes, eles 

eram abastecidos por caminhões pipa que, algumas vezes, não conseguiam passar entre as 

ruas estreitas. O mesmo acontece com o saneamento básico há apenas 65 metros de rede 

coletora de saneamento no Arquipélago, segundo o DMAE, sendo 0% na Ilha Grande dos 

Marinheiros.  

Parte significativa dos moradores do Arquipélago é afetada pela obra da Nova Ponte 

do Guaíba. O levantamento socioeconômico realizado pelo Consórcio Novo Ponte do Guaíba 

cadastrou na Ilha Grande dos Marinheiros 428 famílias residentes no lado Norte da Ilha; e 85 

famílias no Sul. E, 21 famílias moradoras da Ilha da Pintada. Totalizando 534 famílias a serem 

removidas no Arquipélago, além de que a obra atinge os equipamentos sociais, Escola, CRAS, 

Posto de Saúde, galpões de reciclagem.  

O aumento do número de famílias afetadas pela obra ocorreu em virtude da 

solicitação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A solicitação da SEMA para o DNIT de 

ampliar a área diretamente atingida pela remoção para as moradias irregulares lindeiras a obra 

mediante a justificativa de preservação da unidade de conservação, expõe uma questão que 

paira no ar, visto que todas as construções existentes no Arquipélago são irregulares mesmo as 

mansões de alta renda, mas no mesmo documento as áreas apontadas são somente de 

famílias pobres. Não há no documento nenhuma informação de que essa ampliação da área 

afetada pelo projeto está na área do Parque Estadual do Delta do Jacuí.  O argumento refere-

se uma possibilidade de “ganho ambiental real para a unidade de conservação” conforme 

refere a SEMA, mas só são afetadas as famílias de baixa renda moradoras da Ilha. 
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Segue a manifestação da SEMA:  

 

 

 

 

Vila Tio Zeca e Vila Areia 

As comunidades das Vilas Tio Zeca e Areia possuem seus territórios circundados pelas 

Avenidas Frederico Mentz e Voluntários da Pátria e ainda com as Ruas Dona Teodora e Rua 

2001. Localiza-se na Zona Norte da cidade de Porto Alegre, pertencendo ao bairro Farrapos.  
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O bairro Farrapos por sua vez está inserido no chamado 4º distrito da cidade, que é 

composto pelos bairros Floresta, Marcílio Dias, São Geraldo, Navegantes e Humaitá. As 

ocupações das Vilas Tio Zeca e Areia foram gravadas no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre como Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS I 

(Assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda em áreas públicas ou privadas). 

Ambas as comunidades fizeram parte do Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), 

iniciado em 2000 pela Prefeitura de Porto Alegre com financiamento de agências 

internacionais. O PIEC previa obras em cinco setores: habitação, desenvolvimento comunitário 

e educação sanitária e ambiental, geração de trabalho e renda, infraestrutura viária e 

valorização paisagística. Os planos de revitalização iniciados como o PIEC, se somaram as obras 

desenvolvidas na região, como a construção da BR-448 (Rodovia do Parque), a Arena do 

Grêmio, e bem como os diversos empreendimentos imobiliários que se instalaram na região e 

atualmente a construção da segunda ponte do Guaíba. 

Mesmo com a atuação do PIEC as comunidades Tio Zeca, por exemplo, possuem redes 

irregulares e inadequadas de abastecimento de água e não possuem rede de esgotamento 

sanitário. O projeto da Segunda Ponte do Guaíba afeta diretamente as comunidades Tio Zeca e 

Areia que já sofreram intervenções em relação à remoção de famílias, em anos anteriores. 

Mas que permanecem com situação de violações ao direito a moradia adequada. Mais uma 

vez, as comunidades, são objetos de intervenção do poder público para a questão do acesso à 

moradia das famílias, o diferencial é que, agora, passou para o gerenciamento do DNIT, 

Governo Federal. Em 2014 as comunidades foram novamente cadastradas, o levantamento 

socioeconômico foi realizado pelo DNIT, sob responsabilidade do Consorcio Nova Ponte do 

Guaíba e operacionalizada por meio do Instituto Fidedigna, que identificou 464 famílias 

afetadas pelo projeto. 
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Fonte: DNIT, 2013. 

A “política” de Reassentamento 

As reuniões com as comunidades iniciaram por volta de maio de 2014, primeiramente 

com o objetivo de preparar as comunidades para o processo de cadastramento, visto que 

conforme o DNIT: “fazer o cadastramento para saber quantas famílias são, para depois disso 

construir as casas (...)” (Reunião comunitária Ilha Grande dos Marinheiros, 02/06/2014).  

A proposta de reassentamento para este projeto foi estabelecida pelo DNIT, que 

possui uma diretriz específica conforme a Nota Técnica - Critérios para Elaboração e 

Apresentação dos Projetos de Desapropriação e Reassentamento no Âmbito do RDC 

Integrado. A proposta de reassentamento foi estabelecida no edital da licitação pública para a 

obra. Assim, a partir de formulário proposto pelo DNIT foi realizado o cadastro 

socioeconômico. Neste cadastro, que consistia no levantamento inicial da demanda, foi 

realizado questionamento direto com as famílias de quais seriam as possíveis modalidades de 

reassentamento. Ocorre que desde o edital da licitação pública já estava estabelecido as 

modalidades (PAGINA 81 EDITAL LICITAÇÃO).  As modalidades para a remoção das famílias 

conforme o edital da licitação consistia em: indenização por desapropriação; Programa de 

Abrigamento Provisório (aluguel-social ou Vilas de Passagem); Reassentamento definitivo 

(poderá ocorrer em três modalidades: indenização, compra assistida e construção de unidade 

habitacional). 
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Segundo o “Projeto Executivo de Reassentamento - Diagnóstico para reassentamento, 

Tomo II – Cadastramento socioeconômico” (2014) após o levantamento socioeconômico foi 

realizado um “enquadramento das famílias nas diversas possibilidades de reassentamento 

definitivo. Levando em consideração o uso dos domicílios, tamanho das famílias, presença de 

idosos ou deficientes, posse de animais de grande porte, renda e outros fatores (...)” (2014, 

p.45). E, a partir desde enquadramento foi apresentado à proposta de reassentamento, que 

conforme o documento apresenta as seguintes modalidades:  

a) Indenização – estabelecidos os critérios para esse enquadramento, que são: 

edificações de uso exclusivo para comércio/Institucionais ou uso misto com comércio; 

Residências com áreas maiores que 55 m; Famílias com renda maior que R$ 3.275,00. 

b) Compra assistida – considerada desde que a família opte por morar em outra 

cidade. 

c) Programa Minha Casa Minha Vida – reassentamento em apartamento ou casa 

térrea: os critérios para o apartamento são famílias com até 05 pessoas e no máximo 03 

adultos; Não possuem animais de grande porte; Não tenham integrantes com mais de 60 anos 

ou com alguma deficiência física ou mental; Possuem alguma renda. As demais famílias seriam 

para as casas. 

Ocorre que o andamento o projeto de reassentamento, em relação a definições e 

execução, possui um andamento em um tempo muito diferente da obra da ponte. A obra 

iniciou em outubro de 2014 e até o momento novembro de 2017, não ocorreu a 

desapropriação do terreno apresentado para as comunidades tanto da Ilha Grande, como as 

comunidades Tio Zeca e Areia para a construção das unidades habitacionais, via o Programa 

Minha Casa Minha Vida. Conforme afirmado em reunião com DNIT em dezembro de 2016, por 

meio da Missão Ponte do Guaíba. E, apresentado em audiência pública chamada pelo 

Ministério Público Federal em janeiro de 2017. 

As modalidades apresentadas para a realização dos reassentamentos das famílias 

atingidas pela obra passa por períodos constantes de imprecisões, até janeiro de 2017 

tínhamos como uma indefinição a possibilidade de realização da Compra Assistida por 

exemplo. 

Nas informações coletadas no cadastro socioeconômico (2014) da Ilha Grande dos 

Marinheiros havia, aproximadamente, 81 famílias optantes pela modalidade de Compra 

Assistida ocorre que em 2016, durante a reunião com o DNIT, no âmbito da atividade “Missão 

Ponte do Guaíba” o gestor do projeto informa que essa modalidade não está descartada, mas 

devem cumprir os critérios. Conforme o Diretor do DNIT: “A compra assistida é como achar 

1000 casas em Porto alegre no mesmo bairro para fazer a compra assistida. Não tá descartado 

se alguém quiser comprar uma casa no interior alguma coisa, há essa possibilidade. Você tem 

que achar uma casa que tenha toda a documentação completa, matrícula registrada, tudo 
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certinho, dentro das condições e dentro do valor. Não tá totalmente descartado. Se você achar 

pode ser. Como achar 500 casas, na ilha se nem pode construir?!” (sic). 

Para esta modalidade foram estabelecidos critérios, que conforme os relatos das 

comunidades não estavam claros durante a aplicação do cadastro socioeconômico. Ao tempo 

que também não havia sido informado que essa modalidade só valeria se as famílias optassem 

por mudar de cidade. Conforme o “Projeto Executivo de Reassentamento - Diagnóstico para 

reassentamento Tomo III – PROGRAMA DE COMPRA ASSISTIDA E ABRIGAMENTO 

PROVISÓRIO”, os critérios sobre a modalidade da Compra Assistida foram definidos sem a 

participação das comunidades atingidas pelo projeto - “definiu-se em conjunto com o DNIT e 

secretaria do Planejamento do Estado que serão beneficiadas por este programa as famílias 

que também optaram por morar em cidades fora de Porto Alegre, visando com isso incentivar 

o retorno das famílias ao interior do Estado, assim como diminuir a densidade demográfica da 

Região Metropolitana” (2014, p. 13). 

Outra indefinição é referente a construção das unidades habitacionais. Foi 

apresentado para as comunidades que as casas para o reassentamento serão construídas no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (faixa 1) mas em maio de 2016 o Governo Federal 

revogou a portaria que autorizava a ampliação do programa habitacional. Reduziu para 9% os 

investimentos para o programa em 2017 e zerou os recursos de financiamento para 2018. 

Constando inclusive no Edital de licitação que a construção das unidades habitacionais, bem 

como a infraestrutura incidente, serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial – 

FAR, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Sendo a contratada responsável por 

viabilizar o empreendimento habitacional junto a instituição financeira indicada pela DNIT. E 

como ponto importante diante da atual conjuntura também consta no edital que: “Caso reste 

inviável a contratação pelo FAR em decorrência das metas do Programa Minha Casa Minha 

Vida, caberá ao DNIT arcar com os custos decorrentes” para fins de reassentamento definitivo 

da população atingida pela obra. 

Além das imprecisões em relação ao programa habitacional, não se tem a confirmação 

da desapropriação dos terrenos destinados as construções das unidades habitacionais para as 

comunidades. Em reunião realizada em dezembro de 2016 o DNIT foi questionado sobre se já 

havia realizado a desapropriação da área para a construção das unidades habitacionais das 

famílias atingidas na Ilha Grande dos Marinheiros, a resposta foi: “*...+ ainda não. Estamos 

finalizando agora a desapropriação, não foi ainda porque nós não tínhamos ainda a 

autorização da prefeitura para poder fazer o reassentamento ali” (sic, DNIT, 2016). 

Em dezembro de 2014 foi enviado pelo Gabinete do Prefeito ofício para a Câmara de 

Vereadores apresentando o projeto de lei complementar para “definir regime urbanístico para 

a região das ilhas desta Capital, em vista do processo de reassentamento das famílias que 

serão impactadas pela área de influência direta (faixa de domínio) do empreendimento da 

Segunda Ponte do Guaíba, que está em tramitação perante os órgãos técnicos do Município de 
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Porto Alegre” (Oficio nº 1278/GP, 2 de dezembro de 2014). O projeto de lei segue em 

tramitação ainda sem aprovação. Ao tempo que o DNIT já obteve Licença prévia emitida pela 

FEPAM relativa aos loteamentos da Ilha Grande dos Marinheiros (LP nº 563/2016DL) e Vila Tio 

Zeca (LP nº 414/2015DL) e Areia (415/2015DL) todas com validade até setembro de 2017. 

As indefinições do DNIT, Consórcio, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre em relação ao projeto habitacional para o reassentamento das famílias expõe o quanto 

a remoção esta pensada para a viabilização da obra da ponte, não para atender as famílias 

ditas em situação de vulnerabilidade e para a melhora das condições de vida da população. 

Embora haja por parte do DNIT modalidades para o reassentamento, não foi 

formulado até o momento um Plano de Reassentamento. Além que essas modalidades são 

constantemente alteradas visto que o avanço da obra ou a necessidade de avançar na 

construção da ponte para a finalização da obra tem ditado às formas que o reassentamento 

das famílias irá acontecer.  

Colocando um foco de atenção para as obras da ponte e sua evolução, percebe-se 

por meio das reportagens que reforçam a ideia de que a obra só possui avanços com a 

remoção das famílias. O que reforça uma inclinação ao enfoque de se realizar a remoção a 

qualquer custo, em benefício da construção da ponte. 

Por exemplo, a fala do Superintendente do DNIT em reunião realizada pela Comissão 

de urbanização, Transporte e Habitação (Cuthab) da Câmara Municipal de Porto Alegre, 

realizada em 05 de setembro de 2017 - “Metade das obras da nova ponte do Guaíba já foi 

concluída”. Fazendo referência somente sobre a obra da ponte, desconsiderando como parte 

deste projeto as mais de mil famílias atingidas que estão sem respostas referentes à situação 

habitacional, desde 2014 quando iniciou o projeto Nova Ponte do Guaíba. 

Na sequência disso, as comunidades e famílias atingidas pelas obras da Nova Ponte , 

com apoio da DPU – Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal – MPF 

solicitaram audiência com o CEJUSCOM onde foi deliberado que somente será retomada a 

construção da Ponte com a construção das unidades habitacionais para reassentamento, bem 

como não haverá casa de passagens ou aluguel social, conforme acordo firmado abaixo: 
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3. 2. O contexto atual das necessidades humanas a serem satisfeitas com urgência 

O contexto atual da obra da Nova Ponte do Guaíba é de por um lado, recebimento de 

recursos federais para finalização do projeto de construção da Ponte em si e de utilização de 

parte dos recursos para o reassentamento para liberação do trecho ocupado por famílias e 

comunidades com a utilização da figura da “compra assistida” com a finalidade de retirada das 

famílias que estão na faixa de domínio sem que isso implique na realização de um projeto de 

reassentamento e de outro lado, a paralisação total do projeto de reassentamento, sendo que 

até o presente momento o Município de Porto Alegre/RS sequer licenciou o projeto de 

construção das casas. 

Nesse sentido, o DNIT refez o cadastramento das famílias especificamente da Ilha 

Grande dos Marinheiros. Segundo relato dos moradores, o cadastramento foi realizado no 

canteiro de obras da empresa Queiroz Galvão onde foi oferecida a ”compra assistida” para os 

moradores que residem na faixa de domínio, auferindo o resultado surpreendente de 90% das 

famílias “interessadas” nessa modalidade. 

Ocorre, porém que, apesar de haverem pessoas legitimamente interessadas na 

realocação via “compra assistida”, existem pessoas que denunciaram na última audiência 

pública realizada pelo Ministério Público Federal na Ilha Grande dos Marinheiros que foram 

literalmente empurradas para essa modalidade sem que tenha tido opção de reassentamento 

em outra área na mesma localidade. 

Neste sentido, importante pontuar que não há verdadeiramente uma opção de 

escolha para as famílias atingidas, pois a alternativa apontada à compra assistida, que é a 

construção do empreendimento residencial e comunitário no local, até o presente momento é 

incerta e provavelmente levará tempo até se concretizar. 

Além disso, a construção da Nova Ponte irá destruir totalmente o primeiro Galpão de 

Reciclagem do estado do RS, o qual ainda não tem nenhuma alternativa de realocação e de 

garantia de emprego para os seus trabalhadores e das centenas de catadores de materiais de 

reciclagem  que residem na Ilha e que dependem economicamente da reciclagem.  

Da mesma forma que serão destruídos equipamentos públicos destinados à população 

da Ilha dos Marinheiros, tais como o CRAS – Centro Regional de Assistência Social, a biblioteca, 

o clube de mães, e indiretamente a escola estadual e a creche existente, já que a opção da 

Compra Assistida despeja também as crianças e adolescentes que vivem naquela localidade e 

que não estarão mais na rede educacional infantil e fundamental. 
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4. Considerações Críticas 

Importante pontuar que remoção e reassentamento são ações que implicam mudança 

de uma população de um local para outro através de um deslocamento involuntário.  

O termo “remoção” pode ser entendido como o processo de retirada da população de 

suas casas e ou terras, ocorrendo de forma pacífica, através de negociações e devida entrega 

de compensações pela perda dos bens ou de forma forçada. Segundo a ONU, remoções 

forçadas ocorrem quando há violação de direitos humanos, com a presença de ilegalidade 

e/ou quando não é garantida para as famílias a segurança de uma moradia (Un-Habiat, 2011). 

O termo “reassentamento” refere-se à transferência de pessoas de seu local de origem 

para algum assentamento planejado, ou nestes casos condomínios do Programa Minha Casa 

Minha Vida. O reassentamento é compreendido como uma estratégia voltada à resolução de 

questões habitacionais para populações que sofrem deslocamento involuntário. Visto que as 

Instruções Normativas do Ministério das Cidades apontam a necessidade de apresentação por 

parte dos gestores do Plano de Reassentamento, o que não ocorreu nos casos estudados. 

Apesar do avanço legal das políticas urbanas no Brasil, nas décadas anteriores, 

observa-se a partir dos casos estudados processos de remoções e reassentamentos 

desrespeitosos quanto aos direitos da população. Com um arsenal de ações retrógrados por 

parte do poder público, com a presença de falta de informação, ameaça de remoção, 

indenizações baixas que não solucionam o problema habitacional para os moradores e 

agravam as questões habitacionais nas cidades.  

 

Os planos invisíveis  

A política operativa para reassentamento no Brasil é um emaranhado de decretos, 

portarias e instruções normativas do Ministério das Cidades que devem ser contempladas nos 

projetos de desenvolvimento urbano, como por exemplo: Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Uma das portarias que 

trata diretamente sobre os processos de remoção é a Portaria nº 317 de julho de 2013 do 

Ministérios das Cidades. Publicada as vésperas da realização da Copa do Mundo da FIFA. 

Pretendia regulamentar a garantia do direito à moradia e à cidade às pessoas afetadas pela 

“necessidade de deslocamento involuntário” provocado pela execução de “obras e serviços de 

engenharia em intervenções sob gestão do Ministério das Cidades”. 

A portaria foi publicada após o polêmico Workshop Internacional sobre Deslocamentos 

Involuntários, promovido pelo Ministério das Cidades e o Banco Mundial, em Brasília, em 

março de 2013. Participaram deste evento apenas integrantes do Governo Federal e técnicos 

do Banco Mundial, o evento consagrou uma perspectiva conformista ao considerar os 

chamados “deslocamentos involuntários” inevitáveis ou justificáveis, omitindo o seu caráter 
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seletivo, voltado para populações e grupos sociais pobres e vulneráveis. A Portaria 317/2013 

propõe no Art. 1º “medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de deslocamentos 

involuntários de famílias de seu local de moradia ou de exercício de suas atividades 

econômicas, provocados por obras e serviços realizados no âmbito dos programas e ações, sob 

gestão do Ministério das Cidades, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC”. 

Esta portaria é a primeira que refere-se claramente a elaboração de plano de 

reassentamento, conforme o Art. 4º: “O deslocamento, quando inevitável, deve ser precedido 

da elaboração de Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias que assegure que as 

famílias afetadas tenham acesso a soluções adequadas para o deslocamento e para as perdas 

ocasionadas pela intervenção, quando houver, nos termos previstos no Anexo desta Portaria”.  

Ocorre que nos casos estudados não há planos de reassentamento compatíveis com as 

exigências das normativas ou construídos com as famílias atingidas pelas obras. No caso da 

Nova Ponte do Guaíba, projeto proposto após a publicação da Portaria 317, quando se 

questiona o sobre o Plano de Reassentamento a resposta é será construído as moradias pelo 

Programa Minha Casa Minha vida. Ou seja, não há plano de reassentamento elaborado a partir 

das demandas e necessidades das comunidades afetadas. 

As Falsas Opções 

O caso da obra da nova Ponte do Guaíba repete padrões de processos semelhantes de 

grandes obras no Brasil. São oferecidos um cardápio de modalidades de remoções.  São em 

verdade falsas opções e que, vejam só, são oferecidas quando da realização do cadastramento 

social num formulário onde, sem preparação ou informação prévia ao morador e  após 

apresentar os dados de identificação, o morador deve informar se “opta” por ser indenizado 

(por um valor que nem ao menos imagina o quanto seja); ser realocado para um programa 

habitacional, no caso um empreendimento do Minha Casa Minha Vida (que não foi nem 

aprovado pelo Município e que nem tem recursos para ser erguido); receber um valor para 

deixar o local - bônus moradia - compra assistida - (quando nem ao menos sabe as regras para 

optar por esse ítem) ou ainda um aluguel social que tem caráter provisório e de duvidoso 

cumprimento no tempo. 

A lógica desses processos, portanto, é a mesma, ou seja, liberação do trecho para 

execução da obra! 

Esse modus operandi é estratégico e não é gratuito. Quanto mais desregulado é o 

processo, maiores serão as condições de se criar novas regras artificiais e que nunca dialogam 

com os interesses das comunidades pobres e atingidas pelas mega obras e sim dialogam com o 

fluxo financeiro do empreendedor e do poder público. Um outro componente importante das 

falsas opções e que serve como combustível para determinar e impor a “escolha” da falsa 

opção é a pressa do empreendimento. Esse combustível é um outro ponto artificial nas 
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políticas de reassentamento. A pressa e urgência serve como justificativa para a 

desapropriação judicial de imensas áreas por onde passarão as mega obras. Muitas vezes essas 

desapropriações são deferidas judicialmente em liminar sobre áreas já ocupadas com direito à 

regularização fundiária.  

A Inversão de Prioridades 

Não há como se negar que a prioridade do gestor público nunca foi os moradores e 

sim a obra! É necessário e urgente que se inverta essa prioridade, a fim de que se tenha 

processos de discussões prévios à eleição da obra como sendo estratégica para a cidade ou 

para a região; discussão prévia de por onde irá passar a obra, com a finalidade de se causar o 

menor impacto possível na região e nos moradores; no caso da obra impactar determinado 

coletivo de moradores, estabelecer coletivamente e consensualmente qual será a forma de se 

mitigar os danos, relacionados à moradia, emprego e renda, educação, saúde, lazer, laços 

sociais, entre outros. 

Atualmente, o que se vê é simplesmente um licenciamento ambiental onde quem se 

preocupa com as questões relacionadas aos atingidos é o órgão licenciador ambiental! 

Nem ao menos o estudo de impacto de vizinhança previsto no Estatuto da Cidade (Lei 

10257/2001) é utilizado como ferramenta para se propor soluções nesses casos, sendo que na 

maioria dos municípios não está regulamentado. 

5. Fundamentos Jurídicos 

A. Desde a Normativa Internacional de direitos humanos 

A ONU tem uma função importante no combate com as ilegalidades em casos de 

remoções, através da produção de instrumentos que orientam o processo de remoções desde 

seu planejamento, execução e fase posterior. As orientações da ONU são tanto para a 

população que sofre remoções como também traz instruções para governos de como realizar 

o processo de maneira a não ferir os direitos humanos. Os principais trabalhos das ONU sobre 

remoções e reassentamentos estão no “Comentário Geral nº 7 sobre remoções forçadas do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU” e no “Basic principles and 

guideline on development-based evictions and displacement” (ONU, 2010), os dois 

documentos trazem orientação para projetos de reassentamento, de forma que sejam 

executáveis de forma socialmente mais justa para a população atingida. 

Nas recomendações contidas no documento “Princípios Básicos e Orientações para 

Remoções e Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento” apontam diretrizes e 

recomendações para as instituições públicas com vistas a organizar de forma a orientar todo o 

processo de reassentamento, desde medidas prévias e a elaboração do projeto até o 

reassentamento definitivo da população afetada. Uma recomendação é importante e chama a 

atenção: 
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“Os Estados devem dar prioridade ao estudo de estratégias que reduzam o 

deslocamento. Seria preciso realizar avaliações amplas dos efeitos antes de iniciar qualquer 

projeto que pudesse causar despejos e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento, com o 

fim de garantir plenamente os direitos humanos de todas as pessoas, grupos e comunidades 

possivelmente afetados, em particular sua proteção contra os despejos forçados. A avaliação 

dos efeitos dos despejos também deveria incluir a exploração de alternativas e estratégias 

para minimizar os danos. 

Com efeito, o sistema ONU tratou ainda de aperfeiçoar o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC quando editou o Comentário Geral nº 4 do 

Comitê DHESC das Nações Unidas sobre moradia adequada, estabelecendo que os seus 

seguintes componentes: 

Segurança da posse: Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo de sofrer 

remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. As formas de se garantir essa segurança da posse 

são diversas e variam de acordo com o sistema jurídico e a cultura de cada país, região, cidade 

ou povo; 

Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos: A moradia deve 

ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia elétrica; em suas 

proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer e devem 

estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta de lixo, entre outros. 

Custo acessível: O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser acessível, de 

modo que não comprometa o orçamento familiar e permita também o atendimento de outros 

direitos humanos, como o direito à alimentação, ao lazer etc. Da mesma forma, gastos com a 

manutenção da casa, como as despesas com luz, água e gás, também não podem ser muito 

onerosos. 

Habitabilidade: A moradia adequada tem que apresentar boas condições de proteção 

contra frio, calor, chuva, vento, umidade e, também, contra ameaças de incêndio, 

desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e a vida das 

pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos (quartos e banheiros, 

principalmente) devem ser condizentes com o número de moradores. Espaços adequados para 

lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos também são importantes. 

Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis: A moradia adequada deve ser 

acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, mulheres, crianças, pessoas com 

deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres naturais etc. As leis e políticas habitacionais 

devem priorizar o atendimento a esses grupos e levar em consideração suas necessidades 

especiais. Além disso, para realizar o direito à moradia adequada é fundamental que o direito 

a não discriminação seja garantido e respeitado. 
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Localização adequada: Para ser adequada, a moradia deve estar em local que ofereça 

oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social. Ou seja, nas proximidades do 

local da moradia deve haver oferta de empregos e fontes de renda, meios de sobrevivência, 

rede de transporte público, supermercados, farmácias, correios, e outras fontes de 

abastecimento básicas. A localização da moradia também deve permitir o acesso a bens 

ambientais, como terra e água, e a um meio ambiente equilibrado. 

Adequação cultural: A forma de construir a moradia e os materiais utilizados na 

construção devem expressar tanto a identidade quanto a diversidade cultural dos moradores e 

moradoras. Reformas e modernizações devem também respeitar as dimensões culturais da 

habitação. 

É importante consignar que no Brasil o direito à moradia somente no ano 2000 foi 

previsto na Constituição Federal, que é de 1988, como uma garantia social no seu artigo 6º, 

sendo que não existe nenhum documento oficial ou jurídico nacional que estabeleça os 

elementos da moradia adequada como acima exposto no Comentário Geral nº 4 do Comitê 

DHESC das Nações Unidas. 

Ainda, é importante falar do que preceitua a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento aprovada pela ONU em 1986 que no seu artigo 2 refere que: 

“1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante 

ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento.” 

“2. Todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e 

coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos 

humanos e liberdades fundamentais, bem como seus deveres para com a comunidade, que 

sozinhos podem assegurar a realização livre e completa do ser humano, e deveriam por isso 

promover e proteger uma ordem política, social e econômica apropriada para o 

desenvolvimento.” 

“3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais adequadas para 

o desenvolvimento, que visem o constante aprimoramento do bem-estar de toda a população 

e de todos os indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa no 

desenvolvimento e na distribuição equitativa dos benefícios daí resultantes.” 

Ora, para o processo de desenvolvimento econômico ser efetivamente justo e 

redistribuidor da riqueza, ele deve ter a dignidade da pessoa humana como referência e ponto 

de partida e não a obtenção de lucro simplesmente pelo investidor. Ora, todo o investidor e 

empresário por lógica procura a obtenção do lucro no seu empreendimento, apesar de ser 

uma atividade de risco. Porém, a referência não é o sucesso do empreendimento, e sim o seu 

impacto na vida de todos e todas. Isso é o que propõe essa declaração. Assim, é possível 

concluir que as mega obras de desenvolvimento devem ter como referência o benefício do 
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conjunto da cidade e de todos e todas que nela vive, caso contrário estarão violando direitos 

humanos, no caso específico do direito humano ao desenvolvimento. 

Por outro lado, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

reconhecido pelo Brasil pelo Decreto nº 591 de 06 de julho de 1992, estabelece como um de 

seus princípios o Princípio do Não-Retrocesso Social. É do texto do Pacto:    

“ARTIGO 5º” 

“1.  nenhuma das disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de 

reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 

atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou 

liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que 

aquelas nele prevista.“ 

”2.  Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 

fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer País em virtude de leis, convenções, 

regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os 

reconheça em menor grau.” 

O texto do Pacto prevê que as garantias previstas no documento não podem servir de 

justificativa para a violação de direitos já conquistados pela pessoa humana, isto é, os direitos 

que já foram conquistados não podem retroceder e dialoga com o Princípio do Não Retrocesso 

Legal. Esse retrocesso é claro quando se verifica que existem situações de posse consolidada 

que estão se revertendo para reassentamentos em locais que não garantem as condições de 

vida conquistadas pelas pessoas e comunidades ao longo do tempo, em muitos bairros, 100 

anos de existência. Essa situação de retroceder socialmente num direito conquistado é vedada 

pelo Pacto e é uma das violações aos direitos humanos que se verificou quando da visita 

realizada. 

Ainda em relação ao Pacto, é importante retomar os Comentários Gerais nº 4 e nº 7 do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. Como já falado no item 

anterior as moradias reservadas para reassentamento e construídas pelo poder público 

municipal em parceria com o governo federal não garantem as condições de habitabilidade 

previstas no Comentário Geral nº 4, daí decorrendo outra grave violação aos direitos humanos, 

no caso ao direito humano á moradia. 

O Comentário geral nº 4 estabelece ainda a segurança na posse como requisito para 

uma moradia adequada, pois o que se viu quando da missão foi justamente o contrário, já que 

a maioria das comunidades e bairros afetados pela expansão portuária estão em situação de 

irregularidade na sua posse, ou seja, sem qualquer titulação, deixando os moradores sempre 

em situação de ameaça ao seu direito à moradia, já que não são tidos como proprietários das 

moradias 
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Da mesma forma que o Comentário Geral nº 7 prevê que:     

"nos casos onde o despejo forçado é considerado justificável, ele deve ser 

empreendido em estrita conformidade com as previsões relevantes do direito internacional 

dos direitos humanos e de acordo com os princípios gerais de razoabilidade e 

proporcionalidade" (item 14, tradução livre), "não devendo ocasionar indivíduos "sem-teto" ou 

vulneráveis à violação de outros direitos humanos. Onde aqueles afetados são incapazes para 

prover, por si mesmos, o Estado deve tomar todas as medidas apropriadas, de acordo com o 

máximo dos recursos disponíveis, para garantir que uma adequada alternativa habitacional, 

reassentamento ou acesso à terra produtiva, conforme o caso, seja disponível."  

Esse é o resultado que muitas vezes decorrem das mega obras onde se prioriza o 

desenvolvimento e os investimentos ao invés das pessoas e dos coletivos afetados. As 

indenizações e as opções de atendimento são tão irrisórias que  redundam em pessoas sem 

teto e que voltam a ocupar a área onde foram removidos como é o caso do RODOANEL em São 

Paulo, ou então, vão para lugares sem qualquer condições de trabalho no seu entorno ou que 

ficam longe dos locais onde era hábito auferir renda. 

Outro ponto importante a ser trazido a hora de se definir as violações aos direitos 

humanos verificadas, diz respeito á falta de informação ou informação precária para as 

famílias que estão atingidas pelos projetos de reassentamento. Conforme foi comum nos três 

casos pesquisados, sempre existiu muitas dúvidas dos moradores afetados em relação ao 

número efetivo de pessoas a serem reassentadas, sobre as condições das moradias que 

servirão para reassentamento e ainda sobre quem realmente será removido. Por isso era 

necessária a realização de Audiências Públicas provocadas pelos moradores com a 

intermediação dos Ministérios Públicos locais. Essa violação está casada ainda com a falta de 

participação das mesmas comunidades quando da discussão do projeto de desenvolvimento 

levado a efeito sobre o seu território. Importante considerar que a obra da Nova Ponte do 

Guaíba tinha uma Comissão de Acompanhamento da Obra e que se reunia regularmente, mas 

que foi extinta ao longo da obra. 

Mais atualmente, a Resolução nº 2004/2841 do Conselho de Direitos Humanos das 

nações Unidas que refere que “a prática de despejos forçados é *considerada+ contrária às leis 

que estão em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, e constitui 

uma grave violação de uma ampla gama de direitos humanos, em particular o direito à 

moradia adequada”.  

Desde o ponto de vista do direito brasileiro é preciso considerar a supremacia das 

normas de política urbana em detrimento da propriedade ociosa, assim como da promoção do 

direito à moradia digna como uma garantia fundamental social e contra os despejos. 
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Resultado disso foi o compromisso tirado na Conferência Mundial para Habitação e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecido como HABITAT III, realizado em Quito, 

Equador no ano de 2016: 

“Artigo 11 da Nova Agenda Urbana” 

“Nós compartilhamos uma visão de cidades para todos, no que se refere ao uso igual e 

ao usufruto das cidades e dos assentamentos humanos, visando promover a inclusão e 

garantir que todos habitantes, do presente e das futuras gerações, sem discriminação de 

qualquer espécie, possam habitar e produzir cidades justas, seguras, saudáveis, acessíveis, 

resilientes e sustentáveis, que produzam prosperidade e qualidade de vida para todos. Nós 

reconhecemos os esforços de governos locais e nacionais para iluminar essa visão, referida 

como o direito à cidade, em suas leis, declarações políticas e planejamentos”. 

Ainda sobre a necessidade sobre reparação das violações cometidas ou na perspectiva 

de vir a evitar as violações, é importante trazer os resultados do estudo realizado sobre mega 

obras no Brasil:  

“3. 10.2.2 EM CASOS DE CONFLITOS OCASIONADOS POR OBRAS2  

– As indenizações oferecidas, no caso de desocupação devem ter valor suficiente para 

que a família indenizada possa adquirir imóvel correspondente ao que morava na mesma 

região; 

– Necessidade de equiparar as famílias de assentamentos informais sujeitos ao 

reassentamento às famílias moradoras de áreas de ZEIS no sentido de garantir um diálogo em 

instância oficial entre comunidade e poder público de maneira que a população afetada de 

fato participe enquanto coletivo do processo de definição do futuro de suas vidas; 

– Acesso amplo e irrestrito às informações acerca do projeto de intervenção e das 

medidas que serão adotadas para atendimento adequado das famílias; 

– O valor da bolsa aluguel deve necessariamente refletir os valores de aluguel 

praticados no mercado da região do imóvel do morador e deve ter prazo máximo para 

atendimento definitivo predefinido; 

– Os traçados das obras e perímetros de intervenções urbanas devem ser definidos de 

forma participativa por toda população interessada e deve ter como critério o menor impacto 

social e não o menor custo de implantação; 

                                                           
2
 PROJETO BRA/05/036 - FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA BRASILEIRA - CONVOCAÇÃO 01/12, ÁREA 

TEMÁTICA: ATUAÇÃO DA JUSTIÇA NOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS, esta denominada de 
“PESQUISA SOBRE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA CONFLITOS FUNDIÁRIOS URBANOS. Fonte: 
https://www.cdes.org.br/publicacoes. Acessado em 31/07/2017 
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– Cada moradia deve ter um laudo individualizado de risco para que seja considerada 

em risco; 

– Os processos de licitação e de licenciamento das obras devem necessariamente 

contar com etapas para a avaliação do impacto social das pessoas que serão afetadas com 

relação as suas moradias, no sentido de se estabelecer condições adequadas de atendimento; 

6. Providências 

  DIANTE DE TODO O EXPOSTO, estão as/os requerentes submetendo a Vossa 

Excelência a tomada das seguintes providências: 

1.  Sejam suspensos provisoriamente os processos de reintegração de posse ajuizados 

pelo DNIT e suspensas também as audiências de conciliação designadas ou a serem designadas 

até que: 

a) o empreendimento residencial para reassentamento de todos os atingidos, com todos os 

equipamentos previstos no projeto executivo pelo DNIT seja entregue; 

b) um novo galpão de reciclagem em local próximo ao atual seja construído e esteja operante 

e administrado pelos próprios trabalhadores; 

c) seja estabelecido prazo para a remoção da capela construída pelo irmão Antonio Cecchin e 

realocação na própria ilha; 

d) seja realizado novo cadastramento das famílias atingidas pela obra da Nova Ponte do 

Guaíba, sob fiscalização do Ministério Público Federal/MPF onde cada uma, notificada com 

uma semana de antecedência, possa optar pelo tipo de reparação ou indenização a ser 

quitado pelo desapossamento que vai sofrer. 

           PORTO ALEGRE, 1º DE OUTUBRO DE 2018. 
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