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INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 26/2000, o direito à 

moradia possui, no ordenamento jurídico brasileiro, o status de direito social. Dada a 

essencialidade de tal direito, que se mostra inerente à dignidade da pessoa humana, 

incumbe ao poder público adotar medidas capazes de promover sua universalização. O que 

se verifica na atualidade, todavia, é uma multiplicação de medidas agressivas e arbitrárias, 

que, no escopo promover uma “desfavelização” das zonas urbanas, afronta direitos 

fundamentais das populações carentes. Nesta pesquisa serão analisadas as políticas de 

remoções forçadas fundadas sob o pretexto de risco geológico. Tais remoções, que 

deveriam ocorrer apenas em casos extremos, são banalizadas pelo poder público, que 

utiliza da justificativa de proteção à integridade física dos moradores de vilas e favelas para 

encobrir interesses escusos. Sendo assim, ao invés de ocorrer de forma transparente, com 

a devida comprovação dos riscos alegados e com a participação ativa dos indivíduos 

impactados, o procedimento de remoção ocorre de maneira discricionária e abusiva, 

partindo do pressuposto de que todas as favelas possuem um risco potencial.  

OBJETIVO 

 O objetivo da pesquisa é o demonstrar, a partir de dados empíricos, que as políticas 

de “remoção generalizada” não têm embasamento técnico, haja vista que os riscos 
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ambientais são localizados. Desta feita, busca-se esclarecer que a remoção deve ser 

entendida como ultima ratio (MENDES, 2016, p. 01), cabendo à municipalidade conceber 

formas alternativas de intervenção, capazes de minimizar os riscos e garantir uma maior 

qualidade de vida à população carente.  

JUSTIFICATIVA 

 Diante da essencialidade do direito à moradia e do atual contexto de déficit 

habitacional experimentado no país, fruto de um processo de urbanização marcado pela 

apropriação desigual do solo, é essencial que se reflita, criticamente, acerca das políticas 

habitacionais vigentes. Neste contexto, a discussão quanto à remoção forçada com base no 

risco geológico é de extrema atualidade e relevância, haja vista os inúmeros impactos 

sociais e culturais causados por tal medida — principamente no contexto atual em que se 

tenta impor como algo naturalizado. 

MÉTODO 

 A presente pesquisa realizará tanto investigação conceitual (pesquisa teórica), por 

pretender realizar revisão de teorias, conceitos e referências doutrinárias, ainda que parte 

destes estudos tenham se baseado em casos concretos.  

RESULTADOS OBTIDOS 

 Tendo em vista que a pesquisa encontra-se em andamento, os resultados obtidos 

são parciais. Todavia, a partir dos estudos já realizados, foi possível concluir que as 

prefeituras do Rio de Janeiro e Belo Horizonte vêm utilizando o argumento do “risco 

geológico” com forma de justificar a necessidade de uma desfavelização generalizada, 

quando, na realidade, os riscos são localizados e, muitas vezes, passíveis de solução por 

meio de outras formas de intervenção.  

 A JUSTIFICATIVA DO RISCO GEOLÓGICO E AS REMOÇÕES FORÇADAS 

As remoções forçadas em vilas e favelas são justificadas, não raro, pela existência 

de um “risco geológico”. A avaliação de riscos, contudo, não pode ocorrer a partir de uma 

visão ideologizada, devendo implicar a realização de avaliações físicas, sociais, ambientais 

e econômicas, a fim de se esclarecer o grau de vulnerabilidade concreto para cada imóvel. 

Apesar disso, o poder público vem realizando estudos técnicos genéricos e superficiais, que 

desconsideram circunstâncias específicas de cada residência, importantes para a definição 

de risco, o que acaba resultando em incontáveis remoções desnecessárias (STARLING, 

2015, p. 61-62). Ao invés de adotar medidas de contenção e prevenção de riscos que 
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poderiam evitar os reassentamentos, prioriza-se a política de remoção, a qual 

coincidentemente ocorre em áreas de crescente interesse imobiliário.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é intuito deste trabalho negar a existência de riscos geológicos, mas sim 

questionar a forma pela qual o poder público procede à análise de riscos. Busca-se 

esclarecer, ainda, que, ao contrário do que se verifica na prática, a remoção forçada deve 

ser compreendida como ultima ratio, haja vista o impacto psicossocial que ocasiona. O 

próprio Ministério das Cidades (2011) reforça tal entendimento, ao colocar a remoção como 

última medida a ser adotada pelos municípios nos casos de necessidade de intervenção 

pública em áreas de risco. Trata-se, portanto, de uma medida extrema, que deve ser 

adotada com razoabilidade, prudência e cautela, justificada por um laudo técnico robusto e 

empreendida por meio de um processo transparente, com participação ativa dos moradores 

afetados (MENDES, 2016, p. 188-192). 
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