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AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVASDE HABITAÇÃO PARA A VILA  

AUTÓDROMO 
 
 
 
 

PARECER  
 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

No dia 02 de março de 2013, a Associação de Moradores, Pescadores e Amigos da Vila 

Autódromo (AMPAVA) encaminhou às entidades que subscrevem este documento, carta em que 

informou o que segue: 

 

No dia 16 de agosto [de 2012], em audiência com o Prefeito do Rio de Janeiro, 
Ilmo. Sr. Eduardo Paes, a AMPAVA apresentou-lhe o Plano Popular da Vila 
Autódromo e solicitou que este fosse implementado, em lugar da remoção 
forçada. Na ocasião, foi proposta ao Prefeito a constituição de um Grupo de 
Trabalho Técnico-Profissional, com representantes de entidades idôneas 
comprometidas com questões relativas ao desenvolvimento urbano, 
desenvolvimento social e à moradia, para que elaborasse laudo técnico 
avaliando os planos da municipalidade e da AMPAVA. Este Grupo de Trabalho 
Técnico-Profissional, além de emitir parecer acerca de qual o projeto mais 
indicado (o da Prefeitura ou o da AMPAVA), poderá igualmente recomendar a 
adoção das medidas que julgar pertinentes para que se compatibilizem a 
realização dos Jogos Olímpicos e o respeito ao direito constitucional à moradia 
adequada, assim como a função social da propriedade e da cidade. 
 

Em seguida, e tendo em vista que a Prefeitura não havia tomado qualquer iniciativa, a 

AMPAVA convidou nossas entidades a indicarem “um representante para integrar o Grupo 

Profissional para examinar e avaliar os dois planos propostos para a Vila Autódromo – o da 

Prefeitura, que prevê a remoção, o da AMPAVA, que propõe a permanência da comunidade1”. 

Considerando a relevância da questão tanto para a comunidade diretamente afetada 

quanto para o conjunto da cidade do Rio de Janeiro e das políticas urbanas que orientam sua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1A categoria “comunidade” deve ser relativizada, pois é utilizada como categoria nativa pelos moradores e é 
acionada em diversas circunstâncias respondendo, inclusive, pela dimensão territorial da localidade, 
conforme analisa Patrícia Birman. Ver BIRMAN, P. “Favela é comunidade?” In. Vida sob cerco: Violência e 
rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Machado da Silva, L. A. (org). Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 2008. 
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dinâmica, as entidades abaixo-assinadas acolheram o convite e constituíram o Grupo Profissional 

Multidisciplinar proposto pela AMPAVA. 

Quanto às suas atribuições, foram analisados os aspectos condicionantes à elaboração de 

um laudo técnico, assim como as recomendações atribuídas ao mesmo. No que se refere ao 

laudo técnico, o grupo concluiu pela impossibilidade factual de fazê-lo, por tratar-se de serviço 

técnico especializado, com natureza específica, e pela escassez eimponderabilidade de 

informações e dados documentais disponibilizados necessários para a produção de tal documento 

em acordo com as prerrogativas de campos disciplinares aqui representados.  

O documento que ora apresentamos à Associação de Moradores, Pescadores e Amigos 

da Vila Autódromo, à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e à sociedade de modo geral é 

nossa contribuição ao que, esperamos, seja um amplo e democrático debate acerca das opções 

políticas que determinarão o destino da Vila Autódromo, com reflexos sobre a cidade como um 

todo. Este parecer vem a público em momento especial da vida política carioca e brasileira, 

quando a sociedade civil explicita, de maneira inequívoca no espaço público, sua firme vontade de 

participar dos processos decisórios que dizem respeito aos destinos da cidade. 

 

O Grupo de Trabalho Acadêmico Profissional Multidisciplinar (GTAPM) 

 

No dia 11 de março de 2013, na sede do IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil - ocorreu a 

reunião de instalação do GTAPM para a Análise e Avaliação das Alternativas de Habitação para a 

Vila Autódromo, com a presença de representantes das seguintes entidades: IAB (Instituto dos 

Arquitetos do Brasil), SENGE (Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro), SARJ 

(Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio de Janeiro), ANPOCS (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), ANPUR (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional), AGB (Associação dos Geógrafos Brasileiros); 

ABA (Associação Brasileira de Antropologia) e o CRESS (Conselho Regional de Serviço Social) 

(Anexo 1). 

Através de seus representantes indicados, as referidas entidades se colocaram 

publicamente à disposição para avaliar, acionando suas competências e expertises específicas, 

os conteúdos das duas propostas e a viabilidade de cada uma delas, de modo a poder indicar 

qual projeto seria mais adequado: se o da municipalidade, que compreende a transferência dos 

moradores para o conjunto residencial Parque Carioca, ou o Plano Popular da Vila Autódromo: 

Plano de Desenvolvimento Urbano, Econômico, Social e Cultural, proposto pela AMPAVA. O 

Grupo de Trabalho Acadêmico Profissional Multidisciplinar deliberou, igualmente, em sua primeira 

reunião, que poderia, caso julgasse necessário, recomendar a adoção de medidas pertinentes 

para compatibilizar o respeito ao direito constitucional à moradia adequada e a realização de 

megaeventos na cidade, tendo em vista ser os Jogos Olímpicos de Verão de 2016 constituírem o 
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argumento mais forte utilizado pela Prefeitura para justificar a remoção da localidade. Cabe 

registrar que, embora o Gabinete do Prefeito tenha sido convidado a apresentar e oferecer 

informações sobre a política proposta para a Vila Autódromo, nenhum representante da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro esteve presente na reunião inaugural nem compareceu 

posteriormente aos trabalhos. 

Os encontros do GTAPM aconteceram no período de março a julho 2013, reunindo-se no 

IAB, no ITERJ, na UERJ, na UFRJ e na própria Vila Autódromo. A reunião de 18 de Março contou 

com a esclarecedora participação dos defensores púbicos Adriana Bevilaqua, Francisco Horta 

Filho e Maria Lucia de Pontes, representantes do Núcleo de Terras e Habitação (NUTH) da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em 06 de Abril, o GTAPM fez uma visita guiada 

à Vila Autódromo, para conhecer a localidade,se reunir e ouvir seus moradores. Em 15 de Abril, a 

reunião aconteceu na sede do ITERJ (Instituto de Terras e Cartografias do Rio de Janeiro) e 

contou com a presença da Presidente da instituição, Elizabeth Mayume Sone de Ribeiro, e dos 

advogados Walter Elísio Tavares Borges e Luiz Cláudio Vieira, que forneceram valiosas 

informações públicas referentes a questões jurídicas e fundiárias envolvendo o terreno da Vila 

Autódromo. Além do conjunto de atividades arroladas o grupo realizou as seguintes atividades: 

estudo das fontes documentais, atividades não presenciais, reuniões externas, elaboração e 

discussão dos testos preliminares até a redação final do documento. 

Em resposta à solicitação da AMPAVA, este documento reúne os resultados do trabalho 

realizado pelo GTAPM a partir de análises de fontes documentais, consultas à bibliografia e 

legislação, reuniões presenciais, comunicações realizadas com representantes de órgãos públicos 

(ITERJ e Caixa Econômica Federal - CEF), entrevistas e pesquisa de campo exploratória na Vila 

Autódromo e, avaliação dos dados coletados, considerando o marco regulatório jurídico-

urbanístico para as cidades brasileiras e demais  instrumentos legais e fundamentados num 

conjunto de argumentos conceituais, políticos, técnicos, sociais e legais que regem os referidos 

campos disciplinares representados.  

O parecer está estruturado em duas partes, subdivididas em tópicos específicos. Na 

primeira, apresentamos uma caracterização geral da Vila Autódromo e do conflito envolvendo os 

moradores e a Prefeitura, assim como das propostas habitacionais desenvolvidas 

respectivamente pela AMPAVA e pela Secretaria Municipal de Habitação. Na segunda parte, 

apresentamos os resultados da análise e avaliação do GTAPM de tais propostas e a síntese das 

recomendações delas extraídas. 
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Fotos da visita guiada do GTAPM à Vila Autódromo em 06/04/2013 
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PRIMEIRA PARTE 

 

1 - Apresentação do conflito urbano entre Vila Autódromo e Prefeitura do Rio de Janeiro e 

das Propostas de Intervenção. 

 

 

1.1 Histórico e caracterização da localidade de Vila Autódromo 

 

A Vila Autódromo é delimitada pelas coordenadas geográficas estabelecidas pelos pontos 

22°58'23.82"S e 43°24'3.74"O - mais ao norte; e 22°58'51.74"S e 43°23'50.73"O - mais ao sul. 

Está situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre a lagoa de Jacarepaguá, o canal de 

Pavuninha, o muro cego do Autódromo Nelson Piquet e a confluência de dois eixos viários: as 

avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno.Localiza-se em região limítrofe à Barra 

da Tijuca e à Baixada de Jacarepaguá, caracterizadas pela crescente valorização fundiária, 

notável especulação imobiliária e seus consequentes impactos ambientais.  

Para se ter uma ideia de escala das transformações recentes da região, os dados dos 

últimos censos demográficos do IBGE revelam que a população da Barra da Tijuca – bairro ao 

qual a localidade está administrativamente vinculada - passou de 174.353 habitantes, em 2000, 

para 300.823, em 2010. A Vila Autódromo também acompanhou o mesmo crescimento durante 

esse período, possuindo hoje 1.252 habitantes distribuídos por 356 domicílios, segundo o censo 

de 2010, em contraste com os 398 habitantes distribuídos em 95 domicílios, registrados em 

1990.Identifica-se, portanto, um crescimento de 214,6% da população local residente em 20 anos 

e de 274,7% em relação aos domicílios.Em termos imobiliários, a análise do valor do metro 

quadrado em área próxima à Vila Autódromo mostra que este passou de R$ 3.800,00, em 2007, 

para R$ 5.700,00, em 2011, tendo o bairro se valorizado em 24%apenas no biênio de 2010-2011. 

!
Foto da Vila Autódromo – Fonte: http://samuelaverbug.blogspot.com.br/



! 6!

Mapa de localização da Vila Autódromo 

 
Fonte: Google Earth, consultado em jun/2013. 

 

Acompanhando o processo de desenvolvimento urbano iniciado com a criação do Plano 

Piloto da Barra da Tijuca em 1969, e que ganhou força na região na década de 1970, algumas das 

lagoas e brejos foram parcialmente ou totalmente aterrados para viabilizar as construções do 

Autódromo de Jacarepaguá e do Riocentro, ambas em 1977, assim como de um conjunto 

residencial da Aeronáutica, na avenida do Autódromo. Tanto estas grandes construções quanto a 
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degradação ambiental das lagoas impulsionaram quanto as famílias originárias e outras que 

haviam migrado para ali em busca de trabalho, diante do incremento da construção civil, a 

ocuparem, entre outras áreas, uma estreita faixa de terra pública entre os muros do autódromo e a 

sinuosa margem da Lagoa de Jacarepaguá, dando origem à localidade que passou a se chamar 

Vila Autódromo2. Quando as primeiras famílias se estabeleceram na localidade, ainda nos anos 

1970, porém, a região do chamado "Sertão Carioca" era considerada rural e sem infraestrutura 

urbana, sendo a população predominantemente composta por pequenos agricultores, sitiantes, 

pescadores artesanais e extrativistas, cuja subsistência dependia da piscosidade do sistema 

lacustre, formado pelas lagoas da Tijuca, Jacarepaguá, Marapendi e Camorim.  

Com a crescente expansão da malha urbana e o incremento do mercado imobiliário, 

expresso na construção de condomínios residenciais voltados às classes mais abastadas, um 

número crescente de trabalhadores pobres também foi se estabelecendo na região, dando origem 

a novas localidades, como Camorim e Rio das Pedras, e adensando as já existentes, como a Vila 

Autódromo. Este processo de ocupação não apenas alterou por completo a paisagem da região, 

como afetou significativamente as suas condições ambientais, sobretudo a qualidade e a 

fertilidade das águas do complexo lagunar. 

Em 1987, os moradores se mobilizaram e criaram a Associação dos Moradores, 

Pescadores e Amigos da Vila Autódromo (AMPAVA) para a defesa de seus interesses coletivos. 

Se, no início da ocupação, a localidade não tinha infraestrutura urbana, com a criação e o 

empenho da AMPAVA, os moradores obtiveram acesso a serviços como energia elétrica, água 

encanada, fossas sépticas e sumidouros nas residências, além de obterem documentação formal, 

na Marinha e no IBAMA, para os pescadores remanescentes.  

Atualmente, a Vila Autódromo se estrutura em torno de 10 ruas e travessas, numa espécie 

de urbanismo vernacular que seguiu um plano de alinhamento e respeitou o muro do autódromo 

sem construções. Essas ruas se irradiam a partir da avenida do Autódromo, a única via asfaltada, 

que faz fronteira com a localidade e o autódromo.  

É num trecho dessa avenida que se situam a AMPAVA e as residências mais antigas, 

recebendo grande investimento de seus moradores ao longo do tempo, exibindo hoje um padrão 

construtivo de boa qualidade e acabamento zeloso em suas casas, em alguns casos com dois ou 

três pavimentos. As diferenciações internas da Vila Autódromo são características de muitos 

assentamentos populares, favelas e periferias do Rio de Janeiro, nada que escape ao padrão 

diversificado da cidade e de seus bairros. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Há divergências entre o reconhecimento do poder público acerca do inicio da ocupação urbana da área da 
Vila Autódromo e o auto-reconhecimento dos moradores e da AMPAVA acerca dessa história de ocupação. 
Assim, segundo o Instituto Pereira Passos a ocupação “iniciou-se em 1986”. Já segundo informações da 
AMPAVA o período histórico da ocupação data da década de 1970. 



! 8!

 
Casas na Vila Autódromo 

Os investimentos na melhoria das residências se intensificaram, sobretudo, quando o 

Governo do Estado, à época proprietário do terreno, cedeu, nos anos 1990,para grande parte das 

famílias a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), consolidando seu direito à moradia na 

localidade. Quanto ao modo de habitar, destaca-se em muitos casos a ocupação de um mesmo 

lote por vários núcleos familiares, sendo esta forma de uso do espaço expressão direta de uma 

adaptação do sistema construído ao desmembramento das famílias, suscitado por situações 

sociais como casamentos, separações e nascimentos. Na faixa marginal da lagoa, por sua vez, se 

encontram tanto as residências mais precárias de os moradores com menor poder aquisitivo, 

quanto as casas mais bem estruturadas datadas da ocupação mais antiga, e cujos moradores 

possuem a CDRU. Ambas as ocupações - estão dentro da faixa marginal de proteção, mas os 

primeiros foram excluídos do recebimento da referida concessão. Ainda que não existam graves 

problemas de deslizamentos ou inundações devido à proximidade com a lagoa de Jacarepaguá e 

o canal Pavuninha, é sobre essa ocupação na faixa marginal que a Prefeitura construiu uma das 

justificativas para remover toda a localidade, qualificando-a como área de risco socioambiental. 

 

1.2 Histórico e caracterização do conflito 

 

Na noite do dia 26 de junho de 2013, em meio a grande agitação promovida pela série de 

manifestações que se espalharam por todo o Brasil, dia seguinte a uma violenta operação policial 

na favela da Maré, que deixou 10 mortos, e às vésperas de um grande ato unificado no centro da 

cidade, os moradores de Vila Autódromo recorreram às redes sociais denunciando mais uma 

investida de agentes da Prefeitura, desta vez contra quatro residentes que teriam sido notificados, 

neste mesmo dia, da demolição de suas casas que estavam passando por reformas. A Defesa 

Civil em conjunto com a Subprefeitura teriam ido até lá e confirmado que a mesma seria demolida 

até o dia seguinte à notificação. 

Indignados e coagidos, os moradores recorreram, mais uma vez, ao argumento da 
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legitimidade da posse. Como se isso não fosse o suficiente para lhes garantir a tranquilidade e a 

integridade de sua residência, a lembrança de que a Prefeitura interditou qualquer melhoria nas 

residências evocou a triste memória do passado distante, quando, no Código de Obras de 1937, 

moradores de favelas foram proibidos de realizar melhorias em suas residências. Naquela 

ocasião, portanto, mais uma vez se atualizava a precariedade de vida que historicamente a 

Prefeitura vem impingindo à população mais vulnerável. 

Até a conclusão do presente parecer, estes foram apenas os mais recentes episódios de 

uma série de tentativas de desmantelamento da localidade que coincidiu com a rápida valorização 

dos terrenos na região3. Em 1993, os moradores sofreram a primeira ameaça de remoção, através 

de uma Ação Civil Pública movida pelo então subprefeito de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, 

Eduardo Paes (atual prefeito da cidade), baseada no argumento de que a Vila Autódromo causava 

“dano urbano, estético e ambiental” (Anexo 2). Conquistando muitos aliados, os moradores 

conseguiram, porém, reverter naquele momento a situação.  

No ano seguinte, o Governo do Estado - na gestão de Leonel Brizola, então opositor 

político do prefeito Cesar Maia - outorgou, através da Secretaria da Habitação e Assuntos 

Fundiários do Rio de Janeiro, 85 Termos de Concessão de Uso do terreno de sua propriedade 

pelo prazo de 30 anos. Em 1995, o Governo do Estado requer, sem sucesso, à Prefeitura que a 

área regularizada seja declarada de “Especial Interesse Social”, para aprovação do projeto de 

parcelamento e registro dos contratos administrativos conferidos aos moradores. Em 1996, ainda 

durante a gestão do subprefeito Eduardo Paes, e diante de intensas chuvas que se abateram 

sobre a cidade, a localidade foi ameaçada de ser removida por ser “área de risco”. Beneficiada 

pelas disputas políticas entre os governos municipal e estadual, Vila Autódromo, entretanto, foi 

mais uma vez preservada. Em 1998, o plano da subprefeitura foi obstaculizado pela renovação 

das Concessões de Uso pelo então governador Marcello Alencar, estendendo o prazo para 99 

anos, e outorgando na ocasião mais 162 Termos, alcançando o total de 247 famílias4.  

Em 2002, o Rio de Janeiro foi eleito como sede dos XV Jogos Pan-Americanos, após 

quase dez anos concorrendo para sediar megaeventos esportivos internacionais. Diferentemente 

das candidaturas anteriores, em que as principais instalações estavam previstas de serem 

construídas em áreas consideradas “subutilizadas”, como a Ilha do Fundão, desta vez os 

equipamentos esportivos se concentrariam na região que vivia pleno processo de expansão 

urbana, atraindo investimentos imobiliários voltados aos anseios de uma parcela da população 

com maior poder aquisitivo: a Barra da Tijuca. O terreno ocupado pelo autódromo e outras áreas 

nos arredores, incluindo as localidades Canal do Cortado, Canal do Anil, Arroio Pavuna e Vila 

Autódromo, seriam diretamente afetadas pelas obras de construção da Vila Olímpica e do 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3SILVA, Heitor Ney Mathias da (2005).  “Da terra de ninguém para a terra dos fidalgos: o caso da Vila 
Autódromo”. Monografia de Especialização, Curso de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
4 Ver mais detalhes na sinopse jurídico-fundiária remetida ao Grupo Técnico-Profissional Multidisciplinar em 
maio de 2013, pelo ITERJ (Anexo 3). 
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Complexo Esportivo. 

Em 2004, um decreto municipal autoriza a realização de licitação por concorrência pública 

internacional e cria o Grupo de Acompanhamento da Implantação do Parque Olímpico do Rio, 

previsto para ser construído no terreno do autódromo. Durante esse período, os moradores foram 

surpreendidos com a realização de um cadastramento da Secretaria Municipal de Habitação, que 

se revelou como sendo parte da ação da Prefeitura para subsidiar a tentativa de remoção. A 

despeito de Arroio Pavuna e Canal do Cortado, que foram parcialmente removidas, Canal do Anil 

e Vila Autódromo conseguiram resistir através de diversas ações de mobilização, como atos de 

protesto, audiências públicas, reuniões no Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) 

e na Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA).  

Em 14 de janeiro de 2005, através da Lei Complementar nº 74, a área objeto da titulação, 

ocorrida em 1994, é decretada de Especial Interesse Social, permitindo que o poder público lhe 

conceda tratamento diferenciado. Ao mesmo tempo, são iniciadas tratativas entre o ITERJ, a 

SERLA, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública visando regularizar as moradias 

antigas situadas na faixa marginal da lagoa.  

Em outubro de 2009, com o anúncio da realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, as ameaças de remoção da Vila Autódromo retornaram com 

mais força. Acompanhando a crescente valorização do metro quadrado da Barra da Tijuca, esta 

receberia, segundo o documento oficial da candidatura, a maior parte das instalações, 

investimentos em infraestrutura de transportes, aumento da oferta habitacional privada e social, 

além da recuperação ambiental de lagoas e parques5. A alegada oferta habitacional não previa, 

entretanto, a permanência dos moradores da Vila Autódromo, cuja área seria destinada para a 

ampliação das Avenidas Abelardo Bueno e Salvador Allende, de acordo com o Plano de Legado 

Urbano e Ambiental Rio 2016. 

Entre as metas do Plano Estratégico de Governo lançado em dezembro de 2009, a 

Prefeitura apresentou a redução de 3,5% das áreas ocupadas por favelas na cidade, o que 

corresponderia, em metros quadrados, ao bairro do Leblon. Entre as 119 favelas listadas que 

seriam removidas até o final de 2012 por estarem “em locais de risco de deslizamento ou 

inundação, de proteção ambiental ou destinados a logradouros públicos”, constavam a Favela do 

Metrô, vizinha ao Estádio Jornalista Mário Filho (vulgo Maracanã), e a Vila Autódromo, ambas 

diretamente afetadas pelas obras de preparação para os megaeventos esportivos. 

O projeto vencedor do concurso internacional promovido pela Empresa Olímpica Municipal 

em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil para se definir o plano urbanístico do Parque 

Olímpico – principal justificativa para a remoção – contemplava, contudo, a permanência da Vila 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 BENEDICTO, Danielle Barros de Moura (2008). “Desafiando o coro dos contentes: vozes dissonantes no 
processo de implementação dos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007”. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Universidade Federal do Rio de Janeiro  
(UFRJ). 
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Autódromo (Anexo 4). Diante da situação, a AMPAVA organizou, com apoio de movimentos 

sociais, uma manifestação em fevereiro de 2010 na sede da Prefeitura. No mês seguinte, em uma 

reunião com representantes da Secretaria Especial Rio 2016, da Secretaria de Habitação e da 

Defensoria Pública, a justificativa para a remoção apresentada pelo prefeito aos representantes da 

AMPAVA visava atender exigências do Comitê Olímpico Internacional (COI), em que as condições 

de segurança deveriam ser garantidas pela criação de uma área livre junto ao perímetro do 

Autódromo e a faixa marginal de proteção da Lagoa de Jacarepaguá. 

Em 2011, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou procedente a 

Ação Civil Pública movida pela Prefeitura, exigindo a demolição das construções existentes e 

delimitadas na faixa marginal de proteção existente no perímetro de 25 metros da lagoa, e 

condenando os réus ao pagamento das despesas referentes à demolição (Anexo 5). Em julho 

desse mesmo ano, o prefeito encaminhou ofício ao governador consultando sobre a possibilidade 

de revogação dos Termos de Concessão de Uso cedidos pela antiga Secretaria de Estado 

Assuntos Fundiários (SEAF), o que não é institucionalmente atendido. Três meses depois, o então 

secretário municipal de habitação, Jorge Bittar, realizou uma reunião na Vila Autódromo a fim de 

apresentar a proposta de realocação dos moradores em um conjunto habitacional a ser construído 

na região. Mais uma vez, a justificativa para a desapropriação da área recaía sobre as exigências 

do COI.  

De acordo com vários documentos consultados pelo GTAPM anexados ao presente 

parecer, foi possível identificar diversos argumentos sustentados ao longo do tempo, pelo poder 

público municipal, para justificar a remoção da Vila Autódromo.  

O documento intitulado “Parecer Técnico”, anexo à Notificação do NUTH/DPERJ feita ao 

COI (Anexo 6), apresenta uma síntese dos principais argumentos utilizados: 

 

a) necessidade de execução de obras de ampliação das avenidas Embaixador 
Abelardo Bueno e Salvador Allende; 

b) necessidade de construção do Centro de Mídia; 
c) existência de dificuldades técnicas para a execução das obras de urbanização 

na comunidade; 
d) localização da comunidade (parte) no perímetro de segurança do Parque 

Olímpico; e 
e) localização da comunidade (parte) na Faixa Marginal de Proteção (Anexo 6). 
 

Ao conjunto desses argumentos podemos ainda acrescentara realização de uma alça 

viária entre dois grandes eixos viários em construção, conforme afirmação da Procuradoria Geral 

do Município: 

 
A área hoje ocupada pela comunidade denominada Vila Autódromo (...) será 
necessária ao projeto viário e urbanístico da região (...). O cronograma de 
reassentamento está, portanto, vinculado à execução deste plano viário 
(TRANSOLÍMPICA, em desenvolvimento, e TRANSCARIOCA) e não 
exatamente à execução do PARQUE OLÍMPICO, cujas obras podem ser 
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integralmente implementadas sem atingir diretamente a área hoje ocupada pela 
Vila autódromo (Anexo 7). 

 

Todos os argumentos acima expostos estão relacionados à realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016 e são justificados como resposta do município às exigências do COI, alegando 

o compromisso assumido pelo governo brasileiro com a entidade. Contudo, como expomos 

anteriormente, a temporalidade das propostas de remoção da Vila Autódromo antecede ao 

referido megaevento esportivo. 

Diante da variedade de argumentos que foram sendo evocados para justificar a remoçãoé 

que surgiu a proposta de se criar um projeto de urbanização da Vila Autódromo. Em agosto de 

2012, logo após a aprovação do documento final, em assembléia, pelos moradores, o Plano 

Popular foi oficialmente apresentado ao prefeito Eduardo Paes em audiência na qual participaram 

integrantes da AMPAVA e das equipes técnicas colaboradoras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Na ocasião, o prefeito 

comprometeu-se em analisar o documento e emitir uma resposta no prazo de 45 dias.No entanto, 

os moradores não receberam qualquer retorno após a audiência. 

Segundo informações fornecidas ao GTAPM pelo ITERJ, em 2013 o secretário de 

municipal de habitação solicitou ao secretário de estado de habitação a transferência do terreno 

da área denominada Vila Autódromo para o município do Rio de Janeiro, por esta estar inserida 

dentro do perímetro das intervenções programadas para as atividades das Olimpíadas. Em troca, 

a Prefeitura ofereceria, como opção de reassentamento das famílias, um conjunto residencial 

chamado Parque Carioca, composto por prédios com apartamentos, construído com recursos do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. 

Não obstante a existência de diferentes justificativas ao longo do tempo para a proposta de 

remoção da Vila Autódromo, a Prefeitura encaminha documento oficial à Caixa Econômica 

Federal (CEF), em dezembro de 2012, intitulado “Relatório de Diagnóstico da Demanda por 

Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos” - uma exigência da portaria nº 465 do Ministério 

das Cidades6, de 03 de outubro de 2011 -, em que apresenta dois argumentos ao órgão 

financiador a respeito da construção do Parque Carioca: liberação do terreno para o projeto 

Parque Olímpico e caracterização da Vila Autódromo como “área de risco”. 

 
O empreendimento Parque Carioca, um dos projetos do Programa Minha Casa 
Minha Vida que será erguido no terreno situado à Estrada dos Bandeirantes 
7.276, em Jacarepaguá, possibilitará a liberação da área, hoje ocupada pela 
comunidade Vila Autódromo, para instalação de parque esportivo, local onde 
serão realizadas mais de 50 competições dos jogos olímpicos, colocando esta 
Prefeitura diante da necessidade do cumprimento de prazos. A comunidade Vila 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 A referida portaria ministerial (substituída pela portaria 168 do Ministério das Cidades, de 12 de abril de 
2013) regulamenta  as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis por meio da transferência de 
recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa Nacional de Habitação 
Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. 
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Autódromo está situada em Faixa Marginal de Proteção FMP, vinculada à três 
rios e à Lagoa de Jacarepaguá. Trata-se de assentamento irregular, que carece 
de infraestrutura, em curva de nível de 1(um) metro, sujeito , portanto, a 
frequentes alagamentos (Anexo 8). 

 

Para melhor fundamentar nosso parecer, apresentamos a seguir, de acordo com as 

informações que tivemos acesso,em linhas gerais,a proposta do reassentamento apresentada 

pela Prefeitura e a proposta de permanência da população na localidade, promovida pela 

AMPAVA. 

 

1.3 A proposta da Prefeitura de reassentamento dos moradores no conjunto residencial 

Parque Carioca 

 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), propõe o 

reassentamento dos moradores da Vila Autódromo no empreendimento “Parque Carioca”, a ser 

construído em terreno situado na Estrada dos Bandeirantes nº 7276, bairro de Jacarepaguá, 

distante aproximadamente 1,5km da localidade.  

 O projeto habitacional é financiado pela CEF através do Programa Minha Casa Minha 

Vida, para o segmento de 0 a 3 salários mínimos. Encontra-se contratado sob o nº 0397361-58, 

desde 21/12/2012, com data prevista para conclusão da obra em 21/04/2014 e data de 

inauguração em 21/06/2014. A empresa proponente é a Direcional Engenharia S/A (CNPJ nº 

16.614.075/0001-00) e o poder público municipal é parceiro do empreendimento, sendo o custo 

total do contrato de R$ 72.500.000,00. (Anexo 8). 

Segundo informação da SMH, através de ofício encaminhado à Procuradoria de 

Urbanismo e Meio-Ambiente da Procuradoria Geral do Município, a “Prefeitura repassará sem 

qualquer ônus às famílias [grifo nosso], as unidades habitacionais que serão construídas na 

área em questão, arcando com todos os custos do processo de reassentamento e de toda a 

infraestrutura necessária à instalação do empreendimento habitacional” (Anexo 9). A justificativa 

apresentada pela Prefeitura para ausência de ônus ou quitação antecipada do imóvel encontra-se 

formulada no item “critérios locais” do “Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e 

Serviços Públicos e Urbanos” (Anexo 8). 

 

Por se tratar de uma comunidade localizada em situação adversa, como 
explicado anteriormente, esta SMH foi induzida a adotar providências no sentido 
de realocar as famílias e definir terrenos nas imediações para implantação de 
unidades habitacionais. De maneira geral e tomando como referência o 
regulamento sancionado na Lei nº. 11.977/2009, Art. 3º, firmam-se como 
critérios de seleção: Famílias com renda mensal até R$1.600,00;Famílias 
residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 
desabrigadas;Famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar;Famílias de que façam parte pessoas com deficiência. 
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 Cabe especificar que a referida Lei 11.977/2009 foi alterada pela Lei12.424 de 16 de junho 

de 2011. No § 3o  do Art. 6º desse último marco jurídico é prevista a possibilidade de dispensa da 

exigência de participação financeira do beneficiário quando: 

 

estas operações forem vinculadas a intervenções de urbanização de 
assentamentos precários, saneamento integrado, manejo de águas pluviais e 
prevenção de deslizamento de encostas que demandem reassentamento, 
remanejamento ou substituição de unidades habitacionais, desde que tais 
intervenções: I - sejam executadas por meio de transferência obrigatória de 
recursos de que trata o art. 1o da Lei no 11.578, de 26 de novembro de 2007; ou 
II - sejam financiadas por meio de operações de crédito ao setor público, 
conforme hipóteses definidas no regulamento. 

 

Com relação ao terreno para a construção do projeto habitacional Parque Carioca, após 

tentativas de aquisição pelo poder público municipal sob a modalidade de compra direta, o mesmo 

foi adquirido através de processo de desapropriação ao custo total de R$ 19.900.000,00, valor 

esse bem acima do estimado inicialmente (aproximadamente 180%) pela Comissão Especial de 

Avaliação do Município.  

Segundo informações fornecidas pela CEF, o terreno carece de condições de saneamento, 

particularmente de abastecimento de água, que é intermitente, e de drenagem urbana. De acordo 

com o “Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos”, 

“(...) Na Estrada dos Bandeirantes foi implantada rede de drenagem pluvial, porem atualmente 

encontra-se insatisfatória com ponto crítico de alagamento nas proximidades do terreno.” (Anexo 

8). 

Conforme informação do edital de licitação do Parque Olímpico, citada pelo Juízo de 

Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública (Anexo 10), o procedimento licitatório prevê “a incumbência 

do licitante vencedor em executar as obras de infraestrutura do terreno que está sendo 

desapropriado pela Municipalidade, visando o reassentamento das famílias já cadastradas.” 

Parte do terreno está inserida na unidade de conservação ambiental do Parque Estadual 

Pedra Branca. Segundo o relatório, esse trecho do terreno “será mantido ‘in natura’”. Contudo, 

não há informação mais detalhada que permita qualificar a exigência da portaria ministerial nº465 

quanto a descrição e análise das formas de “uso e ocupação do solo e fatores de risco ou 

insalubridade: zoneamento industrial; lixões, aterros e lagoas de tratamento; fábricas poluentes, e 

outros”. Não obstante, o terreno abrigou no passado atividade de mineração (extração de saibro e 

areia), conforme informação obtida através da representação parlamentar dos vereadores Eliomar 

Coelho e Paulo Pinheiro encaminhada à Promotoria do Meio-Ambiente do Ministério Público do 

Rio de Janeiro (MPE) (Anexo 11). No documento da referida representação parlamentar também 

consta informação ambiental quanto a caracterização do terreno no Mapa de Suscetibilidade ao 
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Escorregamento da GeoRio7, elaborado em 2010. Tal informação pode ser corroborada no 

endereço eletrônico da GeoRio, onde consta a classificação de alto e médio risco8.  

Abaixo seguem informações do terreno extraídas da representação parlamentar. 

 

Conforme o despacho no processo administrativo já citado, a desapropriação em 
tela está sendo levada a efeito para implementação de projeto habitacional, cujo 
objetivo é abrigar os moradores da Vila Autódromo. Entretanto, não se tem 
notícia oficial, até o presente momento, sobre alguma avaliação tecnicamente 
qualificada que ateste a disponibilidade e as condições de segurança do referido 
terreno para tal fim. Afinal, conforme a Licença de Operação FE008242, emitida 
pela FEEMA e publicada no D.O. Estadual em 28/04/2005, o terreno em 
referência abrigou atividade de mineração (extração de saibro e areia) até, pelo 
menos, 18/10/2007, quando a referida LO [Licença de Operação] foi cancelada 
por despacho do Presidente do órgão ambiental estadual.Logo, a primeira 
questão não abordada pela perita é o fato de ter sido executado no terreno a 
mineração e extração de saibro (...), situação que por si só tem o condão de 
desvalorizar a área, tendo em vista o custo necessário para execução estudo 
geológico sobre a mesma, além dos impactos que tal situação pode trazer para 
os moradores que vierem a habitar em tal área.Com efeito, claramente a 
atividade de mineração é algo que tem impacto no valor do imóvel, sendo certo 
que tal informação foi sequer mencionada no laudo que apontou o valor da área. 
Este caso é explicitamente abraçado pela Lei Complementar 90 de 20/05/2008, 
do município do Rio de Janeiro, que determina claramente: a aprovação e 
licenciamento de qualquer projeto de parcelamento de solo, edificação, 
instalação de equipamento ou mudança de uso em imóveis que tenham 
abrigado atividades poluidoras deverá seguir os procedimentos de 
descomissionamento.Outra questão de grande importância e não observada 
pela perícia é o fato da área estar situada em região qualificada como de médio 
e alto risco pela Geo-Rio. O terreno em referência localiza-se nos sopés do 
Maciço da Pedra Branca e parte do mesmo é área limítrofe e de amortecimento 
ao Parque Estadual da Pedra Branca, Unidade de Conservação de Proteção 
Integral conforme Lei Federal 9.985, de 18 de Julho de 2000. Parte significativa 
do mesmo encontra-se em declividades superiores a 30% e, inclusive, com a 
presença de afloramentos rochosos e mata secundária em razoável estado de 
regeneração. O Mapa de Suscetibilidade da GeoRio, elaborado em 2010, atesta, 
inclusive, que grande parte do terreno desapropriado encontra-se em área de 
médio e alto risco ambiental. 

 

De acordo com informação da CEF, fornecida através do ofício nº 302/2013/SR RJ (Anexo 

8), a situação do contrato habitacional encontra-se descrita da seguinte forma: “Obra não iniciada 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7O mapa está disponibilizado em aplicativo disponível na página da Prefeitura e mostra o resultado principal 
do estudo feito pela Geo Rio sobre as áreas mais suscetíveis a escorregamentos no Rio de Janeiro, iniciado 
após os desastres relacionados ao evento de chuvoso intenso de abril de 2010. O Mapa de Suscetibilidade 
a Escorregamentos do Rio de Janeiro classifica em três classes toda a cidade: baixa, média e alta 
suscetibilidade.  
Fruto do resultado do intercruzamento de planos de informação, segundo metodologia consagrada pela 
ciência, o produto final deve ser analisado não como uma informação conclusiva e incontestável, mas como 
uma base para orientar o uso e a ocupação do solo de forma mais adequada. O objetivo deste aplicativo é, 
então, permitir a consulta dos cidadãos a este importante produto elaborado no âmbito da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, dirimindo dúvidas e facilitando a comunicação entre poder público e moradores 
da cidade http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ipp_viewer/?config=config/georio/escorrega.xml 
8http://portalgeo.rio.rj.gov.br/ipp_viewer/?config=config/georio/escorrega.xml.! Ver ainda a reportagem 
http://esporte.uol.com.br/rio-2016/ultimas-noticias/2013/07/26/prefeitura-do 
-rj-vai-levar-desabrigados-da-rio-2016-para-area-de-risco.htm! 
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em razão de necessidade de atendimento de cláusula suspensiva, correspondente à 

desmembramento do terreno, devidamente registrado no RGI competente”. Tal situação não é 

devidamente contextualizada, levantando o questionamento, inclusive, se a não realização do 

procedimento de descomissionamento, referido anteriormente, pode ter afetado o processo de 

formalização do parcelamento do terreno. 

Resta ainda observar que o terreno será alienado ao Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), junto com as unidades habitacionais construídas em regime de condomínio, como 

procedimento obrigatório da política de financiamento público do programa Minha Casa Minha 

Vida, com recursos do FAR. 

 
Fonte: GeoRio, disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/mapa_risco/ 

Com relação às características do empreendimento, há conflito de informações quanto ao 

número total de unidades habitacionais (apartamentos). Segundo informação do licenciamento 

realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Anexo 12), o conjunto dos quatro lotes do 

terreno abrigarão quatro condomínios totalizando 960 unidades habitacionais.  

Através de material informativo do Parque Carioca, foi possível verificar a previsão de 

construção de 900 unidades habitacionais – número confirmado pela Caixa Econômica Federal 

(Anexo 8), conforme indicação abaixo: 
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Quanto à tipologia dos apartamentos, são apresentadas as seguintes 

composições/características dos condomínios e áreas comuns: 

 

Condomínios:  

3 com 700 apartamentos de 2 quartos 

1 com 200 apartamentos de 3 quartos 

45 unidades adaptadas, sendo 10 de 3 quartos e 35 de 2 quartos 

 

Áreas comuns:  

Praças, espaço comercial, escola, piscina com toboágua, quiosque com banheiro como apoio à 

piscina, praça linear com quadra, playground, academia à céu aberto e “espaço gourmet” (salão 

de festa, copa e duas churrasqueiras). 

 

O número de unidades habitacionais da Vila Autódromo, contabilizado pela SMH, totaliza 

514 u/h, de acordo com informações da secretaria citada em ofício encaminhado à Procuradoria 

de Urbanismo e Meio-Ambiente da Procuradoria Geral do Município no documento referido acima 

(Anexo 9). Ainda segundo a mesma fonte documental a SMH identificou a existência de 24 

estabelecimentos comerciais na localidade, não contemplados na proposta de reassentamento 

das famílias em um condomínio. 
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1.4 A proposta do Plano Popular da Vila Autódromo  

 

Com o apoio técnico e científico do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza 

(ETTERN), do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (IPPUR/UFRJ), coordenado pelo professor Carlos Vainer, e do Núcleo de Estudos e 

Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU), da Escola de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF), coordenado pela professora Regina Bienenstein, os 

moradores da Vila Autódromo elaboraram o seu “Plano de Desenvolvimento Urbano, Econômico, 

Social e Cultural”. A proposta consiste em um projeto de urbanização, de acesso aos serviços 

públicos e uso de espaços públicos e coletivos, levando em consideração as prioridades dos 

próprios moradores para a reestruturação de seu território e com um custo menor do que o projeto 

desenhado pela Prefeitura do Rio. 

Através de uma metodologia que compreendeu reuniões, assembléias, trabalhos de 

campo, oficinas, aplicação de questionários e análise dos dados,foram elaborados diagnósticos e 

estabelecido o Plano Popular da Vila Autódromo(Anexo 13). 

O Plano Popular da Vila Autódromo foi apresentado ao prefeito Eduardo Paes no dia 16 

de agosto de 2012, que afirmou a necessidade do documento ser submetido a uma avaliação 

técnica de sua equipe. Mas, apesar do prazo de 45 dias estipulado pelo prefeito para que uma 

resposta fosse então oferecida aos moradores, até o momento não houve qualquer 

pronunciamento formal ou análise técnica por parte da Prefeitura do Rio acerca da proposta 

encaminhada pela AMPAVA.  

A estrutura do Plano Popular da Vila Autódromo – PPVA está baseada em quatro 

programas, a saber: “Programa Habitacional”, “Programa de Saneamento, Infraestrutura e Meio 

Ambiente”, “Programa de Serviços Públicos” e “Programa de Desenvolvimento Cultural e 

Comunitário” (Anexo 13). O referido Plano apresenta como seus princípios e objetivos, os 

seguintes itens: 
 

1. O PPVA é resultado e expressão da luta dos moradores da Vila Autódromo. São os 

moradores que decidem sobre os objetivos, programas, projetos, alternativas e prioridades. 

2. O PPVA afirma o direito e a possibilidade da permanência da comunidade na área atual e 

rejeita a remoção involuntária de qualquer morador.  

3. Todos os atuais moradores da Vila Autódromo terão acesso a moradia adequada dentro da 

comunidade, independentemente de sua condição de ocupação atual, área ocupada e renda. 

4. Todos os atuais moradores da Vila Autódromo terão acesso a serviços e equipamentos 

públicos e a atendimento às necessidades de saúde, educação e assistência social. 

5. Todos os atuais moradores da Vila Autódromo terão garantia de condições adequadas para 

a realização de atividades econômicas dentro da comunidade, e condições de transporte e 

acessibilidade para o trabalho. 
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6. Todos os atuais moradores da Vila Autódromo terão garantia de acesso a espaços públicos 

e condições para o desenvolvimento de atividades de cultura, esporte e lazer na comunidade, e 

condições de acesso aos equipamentos públicos da cidade; 

7. O PLANO afirma dos direitos dos moradores à moradia e assegura a integração da 

comunidade à cidade e aos bairros vizinhos.  

8. O PPVA e a comunidade da VILA AUTÓDROMO estão abertos à colaboração de outros 

setores da sociedade e outros movimentos, nacionais e internacionais, que lutam contra as 

remoções, pelo direito à moradia e à cidade.  

9. O PPVA afirma à sociedade e às autoridades públicas a competência, criatividade e força 

dos moradores da Vila Autódromo. 

10. O PPVA é parte da luta de todas as comunidades da cidade do Rio de Janeiro, do Estado e 

do país contra a violação do direito à moradia e pelo respeito dos direitos humanos pelos 

projetos voltados para a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. 
 

Caracterização do Plano Popular da Vila Autódromo: 

Participação social: 
O Plano é resultado da organização dos moradores da comunidade, com assessoria das 

universidades. O desenvolvimento do Plano, em todas as suas etapas, foi realizado pelos 

moradores, a partir de propostas de métodos e plano de trabalho apresentados pela 

assessoria, alterados conforme demandas propostas dos moradores, e aprovados em 

assembleias. A assessoria realizou levantamentos na Vila Autódromo e em órgãos públicos, 

sempre com participação dos moradores, e, a partir de reuniões e oficinas, desenvolveu 

alternativas técnicas a serem aprovadas em assembleias. Foram realizadas 3 oficinas de 

trabalho, 6 Assembléias com ampla participação dos moradores, além de reuniões com grupos 

de moradores, e do Conselho do Popular do Plano, instaurado em janeiro de 2012. 

Dimensão fundiária: 
247 Moradores possuem direito de posse do terreno - Concessão de Direito Real de Uso para 

Moradia, concedido pelo Governo do Estado, desde a década de 1990. Grande parte do 

terreno foi declarado como AEIS (excetuando-se a área da Faixa Marginal). 

Tipologia habitacional: 
Novas Unidades Habitacionais: 82 

Área média: 76m2 

Unidades variando de 58m2 a 95m2, com 1 a 3 quartos, com tipologias diferenciadas 

considerando as características das famílias que serão reassentadas. As unidades de 58 m2 

são sobrados e casas unifamiliares, com possibilidade de ampliação para 72 m2 e 93 m2, 

respectivamente. O menor apartamento, de 1 quarto tem área de 66m2. 

Área de reestruturação para produção de novas moradias: 5.710m2 
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Equipamentos sociais, comunitários e áreas de lazer: 
creche comunitária, praça com áreas de lazer e estar, churrasqueira comunitária, parquinho 

infantil, academia da 3ª idade, trilha ecológica, campo de futebol. 

Necessidade de reassentamento: 
Moradores que permanecem em suas casas: 368  

Reassentamentos na mesma comunidade: 82 

Dimensão ambiental da Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Jacarepaguá.  
Reassentamento na mesma comunidade das famílias oriundas de 82 unidades habitacionais 

localizadas na Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Jacarepaguá 

Custo estimado da Urbanização e Reassentamento na própria comunidade:  
13.526.000,00 (Inclui estimativa de custo para urbanização, produção de 82 novas unidades, 

recuperação ambiental da faixa marginal da Lagoa de Jacarepaguá, e áreas de uso 

comunitário, esporte e lazer) 

 

!  
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Fotos de oficinas do Plano Popular 

 
Fotos de assembleias na Vila Autódromo do Plano Popular 

 

A elaboração do Plano Popular só foi possível com a participação dos moradores que, em 

assembleias e reuniões, discutiram sobre os problemas e reivindicações e deliberaram sobre as 

prioridades e soluções apresentadas pela equipe técnica. É importante observar que sobre esse 

campo de problemas, reivindicações e soluções, está, por exemplo, a ocupação da Faixa de 

Proteção Marginal da Lagoa e o conseqüente reassentamento da população em áreas ociosas da 

própria localidade, atendendo o desejo de preservar suas relações sociais e de vizinhança no 

lugar.!

A partir das informações e documentos estudados para elaboração do presente parecer, é 

possível afirmar que o Plano Popular vem ao encontro de antigas demandas da Vila Autódromo, 

especialmente da AMPAVA, para a urbanização da localidade através dos serviços básicos da 

urbanidade, como os serviços de saneamento (Anexo 14). A busca de formalização do espaço 

urbano da Vila Autódromo e de sua integração urbana com o restante da cidade contrasta, até 

hoje, com a permanência da informalidade dos serviços urbanos produzida pelo próprio poder 

publico através do não atendimento das referidas reivindicações. As deseconomias urbanas 
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advindas de tal padrão de uso e ocupação do espaço urbano é conhecida e diagnosticada pela 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano9. 

 

Como não reconhecer a importância econômica de gigantescas ocupações 
ilegais e informais do território urbano, que colocam em risco mananciais de 
água potável como acontece em São Paulo e mesmo em Curitiba? Qual o custo 
do tratamento dessa água crescentemente poluída? Qual o custo de buscar 
fontes de água em bacias mais distantes? Qual o custo de manter essa 
população em condições precárias de vida? E em relação à questão fundiária 
urbana, quanto custa manter áreas servidas de infra-estrutura em condições 
ociosas, devido ao espraiamento horizontal das cidades? Quanto se perde pela 
ilegalidade fundiária de áreas de ocupação consolidada que, em alguns 
municípios periféricos metropolitanos, ultrapassam em muito a metade da área 
urbana total? Quanto se perde no sistema de saúde devido a doenças ligadas à 
falta de saneamento ambiental? Quanto se perde em negócios, empregos, 
arrecadação e recursos naturais pela ausência de uma política urbana e 
metropolitana? Quanto se perde na falta de coordenação e planejamento dos 
investimentos dos três níveis de governo nas cidades?  (MCIDADES, 2004, p.17) 

!

CRONOLOGIA!DA!VILA!AUTÓDROMO!

ANO! Acontecimentos!

Anos!1960/70!

!

Inicio!da!ocupação!da!região!da!Vila!Autódromo,!na!Baixada!de!Jacarepaguá.!!

1969! Plano!Piloto!da!Barra!da!Tijuca,!elaborado!por!Lucio!Costa,!para!constituição!de!uma!nova!

centralidade!urbana!na!Zona!Oeste!do!Rio!de!Janeiro,!consolidando!sua!expansão!

metropolitana.!

!

Anos!1970! Abertura!das!grandes!avenidas,!eixos!em!torno!das!quais!a!Barra!da!Tijuca!se!expandiu,!e!a!

construção!dos!primeiros!grandes!condomínios,!edifícios!e!centros!comerciais!que!

imprimiriam!o!padrão!construtivo!da!região.!

!

1975! Extinção!do!Estado!da!Guanabara!e!fusão!com!o!Estado!do!Rio!de!Janeiro,!gerando!

indefinições!jurídicoYadministrativas!relativas!à!propriedade!pública!entre!o!Estado!e!o!

poder!municipal.!

!

1977! Terraplanagem,!aterramentos!e!construção!do!Autódromo!de!Jacarepaguá,!do!RioCentro!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Brasília, Ministério das 
Cidades, Cadernos MCIDADES – Desenvolvimento Urbano, nº1, 2004. 
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do!conjunto!residencial!da!Aeronáutica,!na!vizinhança!imediata!da!Vila!Autódromo.!

!

Anos!1980! Realização!de!várias!edições!do!Grande!Prêmio!Brasil!de!Formula!I!no!Autódromo!de!

Jacarepaguá.!!

Construção!da!Cidade!do!Rock!para!a!realização!do!festival!Rock!in!Rio!às!margens!da!Lagoa!

de!Jacarepaguá.!

!

1987! Criação!da!Associação!dos!Moradores,!Pescadores!e!Amigos!da!Vila!Autódromo!(AMPAVA).!

!

Anos!1990! Concessão!do!Direito!Real!de!Uso!(CDRU),!recebida!por!moradores!da!Vila!Autódromo.!/!

Intensificação!da!escalada!de!ocupação!do!entorno!da!Vila!Autódromo!e!do!Riocentro,!com!

a!construção!de!“bairros!condomínios”!(gatedcommunities),!tais!como:!Rio!2!(com!600!mil!

m²),!Novo!Leblon!(500!m²),!etc.!

!

1993! Primeira!tentativa!de!remoção,!através!de!uma!Ação!Civil!Pública!movida!pelo!então!

subprefeito!de!Jacarepaguá!e!da!Barra!da!Tijuca,!Sr.!Eduardo!Paes.!

!

1994! Governador!Leonel!Brizola!outorga,!por!meio!da!Secretaria!da!Habitação!e!Assuntos!

Fundiários!do!Rio!de!Janeiro,!85!Termos!de!Concessão!de!Uso!do!terreno!pelo!prazo!de!30!

anos.!

!

1995! Governo!do!Estado!requer,!sem!sucesso,!à!Prefeitura!que!a!área!regularizada!seja!declarada!

de!“Especial!Interesse!Social”.!!

!

1996! Vila!Autódromo!é!declarada!“área!de!risco”!pelo!subprefeito!Eduardo!Paes,!sem!

apresentação!de!laudo!técnico.!!

!

1998! O!plano!da!subprefeitura!foi!interrompido!pela!renovação!das!Concessões!de!Uso!pelo!

governador!Marcello!Alencar,!estendendo!o!prazo!para!99!anos,!e!outorgando!na!ocasião!

mais!162!Termos!de!Concessão!de!Uso,!alcançando!o!total!de!247!famílias.!

!
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2002! O!Rio!de!Janeiro!foi!eleito!como!sede!dos!XV!Jogos!PanYAmericanos.!

!

2004! Decreto!municipal!autoriza!a!realização!de!licitação!por!concorrência!pública!internacional!e!

cria!o!Grupo!de!Acompanhamento!da!Implantação!do!Parque!Olímpico!do!Rio.!

!

2005! Através!da!Lei!Complementar!nº!74,!a!área!objeto!da!titulação,!ocorrida!em!1994,!é!

decretada!Área!de!Especial!Interesse!Social!(AEIS),!permitindo!que!o!poder!público!lhe!

conceda!tratamento!diferenciado.!

!

2007! Realização!dos!XV!Jogos!PanYamericanos!e!inauguração!da!Vila!Olímpica!e!de!uma!série!de!

equipamentos!esportivos!e!mobiliário!urbano!nas!adjacências!do!Autódromo!e!do!

Riocentro.!

Inauguração!do!condomínio!de!luxo!“Bora!Bora”!na!vizinhança!da!Vila!Autódromo.!/!

O!Brasil!é!eleito!para!sediar!a!Copa!do!Mundo!de!Futebol!da!FIFA!de!2014,!sendo!o!Rio!de!

Janeiro!uma!das!cidadesYsedes.!

!

2009! O!Rio!de!Janeiro!é!escolhido!sede!dos!Jogos!Olímpicos!de!2016.!/!

Lançamento!do!Plano!Estratégico!de!Governo!da!Prefeitura,!com!a!redução!de!3,5%!das!

áreas!ocupadas!por!favelas!na!cidade,!o!que!corresponderia,!em!metros!quadrados,!ao!

bairro!do!Leblon.!

!

2010! Início!das!obras!de!construção!do!BRT!Transoeste,!ligando!Santa!Cruz!à!Barra!da!Tijuca.!

!

2011! O!juiz!da!4ª!Vara!da!Fazenda!Pública!da!Comarca!da!Capital!julgou!procedente!a!Ação!Civil!

Pública!movida!pela!Prefeitura,!autorizando!a!demolição!das!construções!existentes!e!

delimitadas!na!faixa!marginal!de!proteção!existente!no!perímetro!de!25!metros!da!lagoa,!

mediante!o!remanejamento!da!população.!/!

Início!do!processo!de!elaboração!do!Plano!Popular!da!Vila!Autódromo,!pela!AMPAVA,!com!o!

apoio!técnico!do!ETTERNYIPPUR/UFRJ!e!o!NEPHU/UFF.!

Fevereiro!2011! Remoção!de!cerca!de!500!famílias!das!favelas!Vila!Harmonia,!Vila!Recreio!2!e!Restinga,!no!

bairro!do!Recreio,!para!a!construção!do!corredor!BRT!Transoeste.!

!

Julho!2011! O!prefeito!Eduardo!Paes!encaminhou!ofício!ao!governador!consultando!sobre!a!

possibilidade!de!revogação!dos!Termos!de!Concessão!de!Uso!cedidos!pela!antiga!SEAF,!o!
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que!não!é!institucionalmente!atendido.!

 

Outubro!2011! O!secretário!municipal!de!habitação,!Jorge!Bittar,!realizou!uma!reunião!na!Vila!Autódromo!a!

fim!de!apresentar!a!proposta!de!realocação!dos!moradores!em!um!conjunto!habitacional!a!

ser!construído!na!região,!chamado!Parque!Carioca.!Mais!uma!vez,!se!atribuía!a!justificativa!

para!a!desapropriação!da!área!recaía!às!exigências!do!Comitê!Olímpico!Internacional!(COI).!

!

Dezembro!2011! Apresentação!da!versão!preliminar!do!Plano!Popular!da!Vila!Autódromo,!em!assembleia,!!

aos!moradores.!

!

2012! Início!das!obras!da!Transolímpica,!ligando!a!Barra!da!Tijuca!a!Madureira!e!o!Aeroporto!do!

Galeão,!e!da!Transcarioca,!entre!Recreio!e!Deodoro.!Ambos!os!corredores!atravessarão!o!

bairro!de!Jacarepaguá!e!se!cruzarão!nas!imediações!da!Vila!Autódromo.!

!

Maio!2012! Aprovação!da!versão!final!do!Plano!Popular!da!Vila!Autódromo,!em!assembleia!geral,!pelos!

moradores.!

Junho!2012! Inauguração!e!começo!das!atividades!do!BRT!Transoeste./!!

Realização!da!Conferência!Mundial!para!o!Desenvolvimento!Sustentável!(Rio!+!20)!com!

grande!ato!de!mobilização!e!apoio!à!Vila!Autódromo!realizado!pela!Cúpula!dos!Povos,!com!

passeata!saindo!da!localidade!em!direção!ao!Riocentro,!sede!das!reuniões!da!ONU,!com!

larga!repercussão!nacional!e!internacional.!/!

Lançamento!da!“Campanha!Viva!a!Vila!Autódromo”,!organizada!pelo!Comitê!Popular!da!

Copa!e!das!Olimpíadas!do!Rio!de!Janeiro!em!parceria!com!a!AMPAVA.!

!

Agosto!2012! Entrega!e!apresentação!oficial!do!Plano!Popular!da!Vila!Autódromo!em!audiência!com!o!

Prefeito!Eduardo!Paes,!que!promete!submeter!o!projeto!a!uma!avaliação!técnica!no!prazo!

de!45!dias.!

!

Outubro!2012! Eleições!municipais.!Prefeito!Eduardo!Paes!é!reeleito,!mas!descumpre!prazo,!não!dando!

qualquer!resposta!oficial!a!respeito!do!Plano!Popular!da!Vila!Autódromo.!

!

Dezembro!2012! Prefeitura!encaminha!o!documento!à!CEF,!para!justificar!o!financiamento!do!“Parque!

Carioca”.!A!Vila!Autódromo!aparece!como!“área!de!risco”!e!entrave!à!construção!do!Parque!

Olímpico.!

!
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Março!2013! Instalação!do!Grupo!de!Trabalho!Acadêmico!Profissional!Multidisciplinar!para!análise!das!

alternativas!de!moradia!para!a!Vila!Autódromo,!formando!por!representantes!de!diversas!

associações!profissionais.!!

!

Julho!2013! Finalização!e!Entrega!do!Parecer!do!GTAPM!

!

 

  



! 27!

SEGUNDA PARTE 

 

 

1. Análise Conjunta das propostas à luz do direito à moradia. 

 

Nesta parte do parecer, apresentamos uma síntese da análise empreendida pelo GTAPM 

a respeito da proposta de urbanização da Vila Autódromo apresentada pela AMPAVA em 

comparação com a proposta de remoção da Prefeitura, contemplando a avaliação de aspectos 

urbanísticos, jurídicos, ambientais, econômicos e sociais. 

Como critério fundamental para a análise das propostas, levamos em consideração o fato 

de que a urbanização e a segurança da posse devem prevalecer como políticas de 

reconhecimento do direito à moradia e da função social da cidade e da propriedade, sobre 

medidas de remoção.   

Frente ao conjunto das informações levantadas acerca da proposta da Prefeitura de 

remoção da Vila Autódromo e o consequente reassentamento de sua população no 

empreendimento habitacional “Parque Carioca”, consideramos que os impactos negativos nos 

âmbitos sociocultural e econômico - esse último em termos da renda das famílias, bem como os 

custos financeiros para implementação do projeto habitacional - superam os da proposta de 

permanência das famílias, com urbanização da localidade.  

Os elementos da historia de formação da Vila Autódromo, já ressaltados na primeira parte 

deste parecer, destacam a memória social do lugar e suas estreitas relações com o próprio 

processo de desenvolvimento urbano da região da Barra da Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá. 

Nesse sentido, a distância material e simbólica entre o atual local de moradia das famílias e a 

nova proposta habitacional do Parque Carioca não pode ser medida apenas de formas linear. E 

isso em nada impede ou desqualifica a possibilidade de famílias, atualmente residentes na Vila 

Autódromo, considerarem a moradia no referido conjunto habitacional uma condição mais digna e 

adequada para suas vidas.  

O que deve ser preservado e garantido é o direito à cidade tanto para as famílias que 

lutam pela  permanência na Vila Autódromo em condições urbanas dignas, quanto para aquelas 

que manifestam o desejo de estabelecer o processo de negociação para reassentamento ou outra 

forma justa de indenização.  

Da mesma forma, a proposta da remoção não abarca todos os tipos de uso e ocupação do 

espaço. Assim, o empreendimento Parque Carioca, por questões legais e normativas do próprio 

programa Minha Casa Minha Vida, não garante a inclusão das diferentes formas de atividades 

comerciais e de serviços, hoje existentes na Vila Autódromo. Para essas famílias que não apenas 

residem, mas também obtém renda no lugar, o impacto da remoção é ainda maior e não 

dimensionado e abarcado pela proposta do poder publico. Em conversas mantidas com 

moradores, quando da realização de uma visita do GTAPMà Vila Autódromo em 06 de abril de 
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2013, identificou-se que os moradores que possuem comércio no local só foram abordados pelos 

agentes municipais para cadastramento de suas residências, sem nada ser apresentado ou 

esclarecido quanto aos procedimentos e propostas do poder público com relação às edificações 

destinadas às atividades econômicas, como padarias, vendas, oficina de reparo de automóveis, 

mercados, entre outras atividades. 

Aqui se destaca um dos principais elementos conflitantes com os procedimentos 

normativos e jurídicos no campo da política urbana, notadamente da política nacional de 

habitação, do direito à moradia e das normativas legais do programa Minha Casa Minha Vida: a 

ausência de participação e controle social da população da Vila Autódromo sobre as diferentes 

propostas do poder público municipal, existentes ao longo do tempo, sobre os destinos da das 

famílias, trabalham, cuidam e educam seus filhos, organizam suas relações de sociabilidade, 

mantém seus estabelecimentos comerciais e desempenham os afazeres da vida cotidiana, entre 

eles, as práticas religiosas materializadas em diferentes edificações. 

Ainda nesse mesmo segmento de ponderações, cabe destacar que as formas culturais de 

expressão da religiosidade não encontram acolhida dentro das propostas de uso do espaço de um 

conjunto habitacional.  Identificamos após a visita de campo a existência de terreiro de umbanda 

no quintal de uma casa, um centro religioso de Candomblé, templos evangélicos e católicos que 

também são formas comuns de uso e ocupação do espaço nessa localidade. 

!

Templo!da!Igreja!Batista!Renovada!–!Visita!Guiada!de!06!de!abril!de!2013!

!
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!

Centro!Religioso!de!Candomblé!na!Avenida!do!Autódromo!–!Visita!Guiada!de!06/04/13!

 

A totalidade desses fatos revela que o poder público municipal não conduziu sua ação a 

partir do estudo e diagnóstico sobre o conjunto dos impactos produzidos pelo projeto de remoção 

e suas formas possíveis de mitigação. Também não há a publicidade de informações, bem como 

a participação da população capaz de permitir avaliação e comparação com mais de um cenário 

possível de impactos distintos sobre a vida social da população. Por exemplo, a proposta de 

permanência com urbanização e respeito à Faixa Marginal de Proteção da Lagoa; a possibilidade 

de reassentamento da população em outra localidade; a qualificação das formas de ação 

necessárias para enfrentamento das demais formas de usos do espaço não restritas ao uso 

residencial. Fica comprometida, assim, a garantia do direito à cidade a partir da diversidade da 

vida social e de suas práticas cotidianas que dão sustentação aos usos do espaço urbano e 

constroem o sentido de pertencimento ao lugar. 

Esta análise está baseada e amparada em diversas disposições no campo do 

reconhecimento e da garantia do direito à moradia como direito humano e social, a saber:  

 

!  
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DIREITO À MORADIA - QUADRO SÍNTESE 

 

Legislação Conteúdo 

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.” 

 

Observação geral nº4 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”. 

 

[…] o direito a um alojamento não deve ser interpretado 

restritivamente no sentido de o equiparar, por exemplo, a um abrigo 

resultante do mero fato de ter um teto […] Pelo contrário, deve ser 

visto como o direito a viver em segurança, paz e dignidade […] 

(parágrafo 7). 

 

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 “Um projeto de interesse público nunca deve deteriorar as 
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Orientações para 

Remoções e Despejos 

Causados por Projetos de 

Desenvolvimento 

(Relatoria especial da 

ONU) 

 

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 

 

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 
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às do projeto, de residências, atividades produtivas e equipamentos 

sociais. 

II - implantação, anterior à remoção, de programas socioeconômicos 

que permitam às populações atingidas restabelecerem seu 

sistema produtivo garantindo sua qualidade de vida; 

 

 

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; 

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; (...) 

V – Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 

serviços adequados aos interesses e necessidades da população e 

às características locais; 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 

especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais. 

Lei Orgânica do Município 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: 

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 
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ou do trabalho, se necessário o remanejamento.” 

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) 

 

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; 

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. 

 

! !
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Decreto 35.522 de 03 de 

outubro de 2011 (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 35.522 de 03 de outubro de 2011 

O processo de relocação baseia-se nas seguintes diretrizes 

- 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 intervenção, mediante a oferta de alternativas de 

relocação; 
 

 

O avanço político no campo nacional e internacional, sintetizados no quadro acima, 

garantidores do direito à moradia digna e da segurança da posse, estabelece um patamar sócio-

histórico e institucional garantidor da moradia como direito social e humano, e, nesse sentido, 

contrário aos processos de deslocamento involuntário, tal como no plano apresentado pela 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

Quanto ao litígio fundiário da localidade Vila Autódromo, conforme sinopse jurídico-

fundiária realizada pelo ITERJ, e brevemente apresentada na primeira parte do presente 

documento, evidencia a longa trajetória de conflito fundiário entre o poder municipal e a Vila 

Autódromo. Tal litígio contrasta com o reconhecimento da posse garantido pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, em 1994, quando: 

 

O Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários – 
SEAF, rerratifica 82 termos de concessão de uso, como direito real resolúvel, 
dos 84 outorgados no ano de 1994, passando o prazo do termo de concessão 
para 99 anos e titulando/outorgando mais 162 termos de concessão de uso, 
publicados no DOERJ de 23.01.1998 (PA.E-28/1057/92 – totalizando 247 termos 
outorgados) (Anexo 3). 
 

Tal reconhecimento e garantia da segurança da posse foi novamente reafirmada em 2005. 

Naquela ocasião o governo estadual, celebrou com o município do Rio de Janeiro termo de 

concessão de uso dos imóveis que constituem a área do Autódromo Nelson Piquet, “destinados 

exclusivamente para viabilizar projetos do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, vinculados aos 

Jogos Pan-Americanos”, de acordo com esta concessão,mantém sua posição em relação à Vila 

Autódromo: 
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Não interferindo nas parcelas ou frações dos imóveis que foram objeto das 
concessões de uso outorgadas pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como as 
áreas onde foram identificadas, por levantamento topográfico, a duplicidade de 
registro, assim, como aquelas alcançadas por terreno de marinha ou acrescido, 
especialmente nas proximidades da lagoa. 

 

É importante observar que tal posição litigiosa do poder público municipal permanece não 

apenas no campo da proposta de remoção, como, também, passou a avançar, a partir do ano de 

2011, sobre o campo da solicitação de revogação dos termos de concessão de uso. Mais uma vez 

recorremos à sinopse jurídico-fundiária do ITERJ: 

 

2011 – Autuado Processo E-12/2058/2011, inaugurado pelo Ofício encaminhado 
pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro (Ofício GP nº 278 de 29 de julho de 
2011), ao Governador do Estado do rio de Janeiro, consultando acerca da 
possibilidade de revogação dos Termos de Concessão de Uso dos imóveis 
integrantes do Lote 1 do PAL 27.795 e lote 2 do PAL 29.656, concedidos pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

Não obtendo resultado favorável, em 2013, a Prefeitura entrou com pedido de 

transferência da área da Vila Autódromo para o município do Rio de Janeiro, conforme citação 

abaixo. 

 

2013 – Autuado processo E-19/001/28/2013, inaugurado pelo ofício 
encaminhado pelo Secretário Municipal de Habitação (Ofício SMH/GAB nº 075 
de 24 de janeiro de 2013), ao Secretário de Estado de Habitação, solicitando a 
transferência da área denominada Vila Autódromo para o Município do Rio de 
Janeiro, por se encontrar inserida dentro do perímetro das intervenções 
programadas para as atividades das olimpíadas de 2016, oferecendo como 
opção de reassentamento das famílias o empreendimento habitacional Parque 
Carioca, situado a 1 km do local (Anexo 3). 

 

Tal ação contradiz a manifestação pública da Prefeitura de respeito aos termos de 

concessão de uso dos moradores, realizada através da Procuradoria Geral do Município, no início 

do ano de 2012, quando foi afirmado à Juíza de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública (Anexo 7) 

que 

 

O Estado do Rio de Janeiro já reconheceu o domínio do Município sobre aquelas 
áreas, em relação às quais ele Estado outorgou títulos de concessão de uso. 
Conforme documentos anexos, a propriedade do Município sobre tais áreas está 
devidamente registrada, com a ressalva no sentido de que o Município tem 
ciência dos registros de termos de concessão de uso de frações dos terrenos. A 
ressalva que consta do registro seria mesmo desnecessária, pois 
inequivocamente o Município tem ciência daqueles termos de concessão de 
uso outorgados pelo Estado, e já havia se comprometido, por ocasião dos 
preparativos dos jogos Pan-americanos de 2007, a respeitar aqueles títulos 
como se regulares fossem. Significa dizer que, desde aquelas tentativas 
havidas para a organização dos jogos Pan-americanos de 2007, o Município se 
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obrigou a tratar como proprietários, no processo de remoção e reassentamento, 
os detentores de títulos outorgados pelo Estado (grifo nosso). 

 

Além dos aspectos aqui analisados, há que se lançar luz sobre o fato dos custos da 

remoção da Vila Autódromo ser muito superior aos custos estimados pelo projeto de urbanização 

da comunidade e de reassentamento da população ocupante da faixa marginal de proteção da 

Lagoa. O valor pago pela desapropriação do terreno (R$19,9 milhões), somado ao custo total de 

financiamento do conjunto Parque Carioca (R$72,5 milhões), totaliza aproximadamente R$92,5 

milhões. Nesse valor não estão computados os custos da Prefeitura do Rio de Janeiro com o 

pagamento ao consórcio Rio Mais, formado pelas construtoras Norberto Odebrecht, Andrade 

Gutierrez e Carvalho Hosken, vencedor da Parceria Público-Privada (PPP) licitada pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro, em março de 2012, para executar as obras de urbanização do terreno da 

Estrada dos Bandeirantes, nº 7276.  

Ainda sobre esse aspecto a desapropriação do terreno destinado ao Parque Carioca 

significou um custo muito maior ao erário público municipal, como foi largamente publicizado pela 

imprensa escrita - jornal O Estado de São Paulo10 – e corroborado por representação parlamentar 

(Anexo 11): 

  

A Prefeitura do Rio pagou R$ 19,9 milhões para comprar o terreno de uma 
empresa de propriedade de dois doadores da campanha de 2008 do prefeito 
Eduardo Paes (PMDB). O imóvel será usado para o reassentamento da favela 
Vila Autódromo, na zona oeste, que dará lugar a instalações para os Jogos 
Olímpicos de 2016.Proprietária do imóvel, a Tibouchina Empreendimentos 
pertence à Rossi Residencial e à PDG Realty. As duas empresas fizeram 
doações à campanha de Paes. A Rossi contribuiu com R$ 200 mil - o que 
corresponde a 20% do total que a construtora distribuiu nas últimas eleições 
municipais. A PDG fez pelo menos nove doações ao prefeito, no valor total de 
R$ 45 mil, por meio de empresas controladas por ela. A campanha de Paes 
arrecadou R$ 11,4 milhões.Negócios valorizados. Além da venda do imóvel, a 
Rossi e a PDG vão se beneficiar com a remoção da favela. Três 
empreendimentos das empresas (dois da Rossi e um da PDG) são vizinhos à 
Vila Autódromo e deverão se valorizar após a remoção dos barracos.O 
empreendimento da PDG, já construído, fica a 1,5 quilômetro da favela, e tem 
apartamentos de até três quartos com preços a partir de R$ 300 mil. Outro 
condomínio, a 900 metros, será entregue em 2013.Valores corrigidos. A compra 
do imóvel foi concluída em três meses, mas o processo teve reviravoltas. O 
Diário Oficial da Prefeitura publicou quatro vezes o despacho com os valores da 
transação.No dia 29 de julho, a quantia publicada foi de R$ 1,9 milhão. 
Posteriomente, foram três correções, nos dias 22, 24 e 25 de agosto, com 
valores de R$ 119 mil, R$ 19 milhões e R$ 19,9 milhões11. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 O Estado de S. Paulo, 06/10/2011. Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,rio-paga-r-
199-mi-por-area-de-doador-de-paes-,781818,0.htm acesso em maio de 2013. 

 
11Idem. 
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A Comissão Especial de Avaliação do município, em sua deliberação CEA-126, 
já havia avaliado o terreno a ser desapropriado pelo valor de R$ 7.150.000,00 
(Sete milhões, cento e cinquenta mil reais), quando verificou que a área poderia 
ser aproveitada para construção de 600 unidades residenciais, ao que se pode 
verificar às fls 17/18 dos autos. Contudo, a deliberação CEA 130 houve por bem 
revogar a avaliação anterior, motivada por recurso administrativo da proprietária 
da área, sob o argumento de que seria possível a construção de, na verdade, 
800 unidades, divididas entre comerciais e residenciais.Tal acréscimo, segundo 
os novos cálculos da Prefeitura, tiveram o condão de aumentar o valor da área 
em mais de 178%. Contudo, esse aumento, além de totalmente desproporcional 
ao número de unidades acrescidas, sequer esclarece se o projeto apresentado 
poderia ser aprovado ou não.Ademais, o terreno em questão seria comprado 
diretamente pelo Governo Municipal, conforme despacho da Subsecretaria de 
Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda, publicado no D.O.Rio em 
24/08/2011, referente ao processo 01/002.071/2011, pelo valor de R$ 
19.900.000,00. A transação só não foi concluída porque veículos da grande 
imprensa denunciaram o fato da proprietária ser uma empresa cujos sócios 
(Rossi Residencial e PDG Realty) terem sido doadores de campanha do Exmo 
Sr. Prefeito, no pleito de 2008, e de vários Secretários da atual gestão, no pleito 
de 2010, conforme matérias veiculadas pelo Estado de São Paulo (Anexo 11). 

 

Além desses aspectos financeiros, há ainda a classificação de médio e alto riscodo terreno 

da Estrada dos Bandeirantes no Mapa de Suscetibilidade ao Escorregamento, da GeoRio, o que 

evidencia uma situação socioambiental precária frente à atual situação da área da Vila Autódromo 

no referido mapa (baixo risco). Isso significa uma verdadeira contradição: remover com o 

argumento de estar a população ambientalmente sujeita à situação de risco, tendo em vista a 

ocupação irregular da Faixa Marginal de Proteção da Lagoa, por parte de um segmento da 

população, e não da sua totalidade, para reassentá-la integralmente em pior condição. 

Cabe ainda destacar que, segundo a Portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011 – que 

dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis por meio da transferência 

de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – e a Lei 

nº 12.424, de 16 de junho de 2011, que alterou a Lei nº 11.977, e regulamenta o Programa 

MCMV, é possível constatar alguns elementos da proposta de remoção e reassentamento que 

colidem com tais referências legais e normativas: 

 

a) não adequação ambiental do terreno da Estrada dos Bandeirantes nº 7276 para 

reassentamento da população; 

b) apenas a caracterização da localidade da VA como área de risco ou localidade submetida à 

situação de emergência e/ou desastre ambiental poderia justificar a inserção e o cadastramento 

das famílias em empreendimento do MCMV com previsão de ausência de ônus para os 

beneficiários. Pode-se argumentar que tal critério se aplica à Faixa Marginal de Proteção, mas não 

para o conjunto da população ali estabelecida, conforme a legislação acima demonstra. Contudo, 

a existência de projeto de urbanização da área enfraquece e relativiza tal encaminhamento, ao 

menos como única opção de política urbana. 
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Abaixo, destacam-se alguns fragmentos das referidas legislações: 

 

Portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011 
DIRETRIZES GERAIS 
 
b) provisão habitacional em consonância com os planos diretores municipais, 
garantindo sustentabilidade social, econômica e ambiental aos projetos de 
maneira integrada a outras intervenções ou programas da União e demais 
esferas de governo; 
 
Art. 2o  A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 5o-A, 6o-A, 6o-B, 43-A, 44-A, 60-A, 71-A, 73-A, 79-A, 81-A, 82-A, 
82-B e 82-C: 
Art. 5º-A.  Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, 
deverão ser observados:   
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda 
aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o 
respectivo plano diretor, quando existente;  
II - adequação ambiental do projeto;  
III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução 
de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações 
domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; e  
IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, lazer e 
transporte público. 
Art. 6º-A.  As operações realizadas com recursos transferidos ao FAR e ao FDS, 
conforme previsto no inciso II do art. 2o, ficam condicionadas a:   
I - exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de 
prestações mensais;   
II - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do 
beneficiário, sem cobrança de contribuição do beneficiário; e   
III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do 
beneficiário.   
§ 1o  Nos empreendimentos habitacionais em edificações multifamiliares 
produzidos com os recursos de que trata o caput, inclusive no caso de 
requalificação de imóveis urbanos, será admitida a produção de unidades 
destinadas à atividade comercial a eles vinculada, devendo o resultado de sua 
exploração ser destinado integralmente ao custeio do condomínio.   
§ 2o  É vedada a alienação das unidades destinadas à atividade comercial de 
que trata o § 1o pelo condomínio a que estiverem vinculadas.   
§ 3o  Será dispensada, na forma do regulamento, a participação financeira 
dos beneficiários de que trata o inciso I, bem como a cobertura a que se refere 
o inciso III do caput, nas operações realizadas com os recursos transferidos 
ao FAR, quando estas operações forem vinculadas a intervenções de 
urbanização de assentamentos precários, saneamento integrado, manejo 
de águas pluviais e prevenção de deslizamento de encostas que 
demandem reassentamento, remanejamento ou substituição de unidades 
habitacionais, desde que tais intervenções: I - sejam executadas por meio de 
transferência obrigatória de recursos de que trata o art. 1o da Lei no 11.578, de 
26 de novembro de 2007; ou II - sejam financiadas por meio de operações de 
crédito ao setor público conforme hipóteses definidas no regulamento. 
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Segundo as já referidas orientações urbanísticas e jurídicas no campo da política urbana e 

do direito à cidade, outro critério importante que orientou a análise das propostas diz respeito à 

legitimidade dos argumentos justificadores da remoção. 

A descrição da trajetória do conflito fundiário envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e a 

comunidade da Vila Autódromo, como já evidenciado, data desde a década de 1990. Contudo, o 

que será aqui ressaltado para efeito de consideração da proposta de remoção da Vila Autódromo 

é o caráter nitidamente volátil, instável e tendencioso da argumentação de fundamentação de tal 

proposta também ao longo do tempo. Importa observar que tal característica se acentuou 

historicamente a partir da trajetória de realização dos chamados “grandes eventos” esportivos 

internacionais sediados parcial ou integralmente no Rio de Janeiro, como os Jogos Pan-

Americanos e Jogos Parapan-Americanos de 2007, Copa das Confederações de 2013, Copa do 

Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

 A contextualização histórica dos argumentos públicos para a remoção da Vila Autódromo 

acompanha a série histórica dos referidos eventos internacionais e corrobora o diagnóstico 

efetuado pela relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o direito à 

moradia adequada, professora Raquel Rolnik, quanto à articulação entre os “megaeventos” e a 

ampliação de formas de violação ao direito humano à moradia. A partir do informe anual da 

relatora foi produzida uma resolução de proteção ao direito à moradia12 no contexto de grandes 

eventos13, como se encontra expresso no trecho abaixo. 

 

Reconhecendo que ‘mega-eventos’, isto é, eventos de larga escala, de duração 
limitada e natureza diversa, inclusive os principais eventos internacionais 
esportivos e culturais, podem proporcionar uma importante oportunidade para 
melhorar o estoque habitacional e aprimorar a infra-estrutura nos países-sede, 
1. Reconhece com apreciação o trabalho da Relatora Especial para moradia 
adequada como componente do direito a um padrão de vida adequado, e para o 
direito a não discriminação neste contexto, inclusive quanto à realização de 
missões a países; 
2. Reconhece o relatório anual da Relatora Especial relativo à realização do 
direito à moradia adequada no contexto dos mega-eventos (A/HRC/13/20); 
3. Clama aos Estados, no contexto dos mega-eventos, para que promovam 
o direito à moradia adequada e criem um legado habitacional sustentável e 
orientado para o desenvolvimento, e para que envidem esforços nesta área 
para: 
(a) Integrar preocupações relacionadas à moradia nos processos de 
planejamento e nos contratos públicos desde os estágios iniciais, e em 
relação a tais processos e contratos, avaliar o impacto sobre as populações 
afetadas durante todo o processo, conforme apropriado;  
(b) Garantir total transparência nos processos de planejamento e 
implementação e a efetiva participação das comunidades locais afetadas 
em tais processos;  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ver Resolução 6/27 do Conselho de Direitos Humanos ONU 2010, disponível em  
http://www2.ohchr.org/english/. 
13 Elementos dessa resolução se encontram citados no quadro síntese do direito à moradia anteriormente 
exposto no presente parecer.  



! 40!

(c) Relegar especial atenção às pessoas pertencentes a grupos vulneráveis e 
marginalizados, inclusive respeitando os princípios da não-discriminação e 
igualdade de gênero; 
(d) Planejar e desenvolver os locais onde ocorrerão o evento com vistas ao 
período pós evento,tomando em consideração as necessidades de moradia 
financeiramente acessível para pessoas em situação social desvantajosa; 
(e) Garantir, de acordo com a legislação doméstica e as obrigações 
internacionais de direitos humanos, que o direito à moradia das pessoas 
afetadas no contexto dos mega-eventos seja respeitada, levando-se 
também em consideração temas como a segurança da posse; 
(f) Explorar alternativas às remoções e despejos e levar a cabo operações 
deste tipo, quando necessário, de acordo com a legislação doméstica e em 
plena observância aos dispositivos aplicáveis do direito internacional dos direitos 
humanos, inclusive aqueles que tratam de remediações e soluções (remedies) 
adequadas e efetivas. 
 

A partir da citada Resolução, foi encaminhada uma notificação ao Comitê Olímpico 

Internacional (COI), pela Associação de Moradores, Pescadores da Vila Autódromo – AMPAVA, 

através da Coordenadoria de Regularização Fundiária e Segurança da Posse-Núcleo de Terras e 

Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sobre proposta de remoção da 

Comunidade Vila Autódromo para definição de uma área de segurança para os Jogos Olímpicos 

de 2016 (Anexo 6). 

 

Segundo a resolução da ONU, portanto, 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; e) 
ocupar-se dos efeitos dos jogos para a moradia em momento posterior; f) 
garantir o respeito da legislação interna e internacional; g) explorar alternativas 
às remoções.” 
É evidente que a remoção de Vila Autódromo não atende às diretrizes 
criadas pela ONU na referida resolução, como comprova o relatório técnico 
elaborado por um grupo de qualificados técnicos que assessora a comunidade e 
a Defensoria Pública. Neste relatório, podemos observar que a Prefeitura do Rio 
de Janeiro não relegou especial atenção, desde as propostas iniciais, aos 
problemas relacionados à moradia, em especial aos impactos da remoção sobre 
os habitantes de Vila Autódromo. No reassentamento apresentado sequer 
constam o número correto de famíliasatingidas, que é três vezes maior 
(cerca de 900 famílias, e não 354 famílias – docs.em anexo). 
Vale lembrar que a legislação interna brasileira adota, além do direito à moradia, 
os princípios da gestão democrática da cidade, da segurança jurídica da posse, 
da urbanização e regularização fundiária das comunidades de baixa renda e o 
princípio da não remoção (Constituição Federal, Lei 10.257/2001, Lei Orgânica 
Municipal do Rio de Janeiro). Portanto, reafirmando a resolução da ONU, a 
remoção de Vila Autódromo também é questionável face à legislação interna. Da 
mesma forma, não houve qualquer tentativa de busca uma alternativa que 
compatibilize o direito à moradia à realização dos Jogos Olímpicos. Pelo 
contrário, a Prefeitura do Rio de Janeiro alterna os argumentos sobre a 
necessidade de remoção da comunidade, fazendo crer que somente 
estudou “alternativas” para viabilizar a remoção e não para a manutenção 
dos históricos habitantes naquele local. (...)Esta violação se torna ainda mais 
grave quando percebemos que o Município do Rio de Janeiro tem se 
dedicado a imaginar todos os argumentos possíveis para remover a 
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comunidade, quando deveria, segundo a lei interna, estudar alternativas ao 
processo de remoção, com participação direta dos afetados. Sem mencionar 
que, a partir da assessoria do rigoroso grupo técnico, restou comprovado que os 
próprios argumentos do Município para a remoção são frágeis e contraditórios. 

 

Sobre este aspecto, cabe destacar a concordância do presente parecer multiprofissional 

com as análises produzidas pelo parecer técnico citado acima e elaborado pelos profissionais 

Canagé Vilhena (arquiteto urbanista), Marcos de F. Asevedo (arquiteto urbanista), Maurício C. 

Dos Santos (engenheiro civil e mecânico) e Valéria Barbalho (engenheira civil), em 13 de maio de 

2010 (Anexo 2).  

 

11. As sucessivas mudanças nos argumentos que justificariam a remoção da 
comunidade tornam ainda mais necessária a realização da uma investigação 
aprofundada sobre essa questão para que, assim, possam ser desvendados 
quais são as reais motivações dessa proposta e quem são os beneficiários da 
mesma. 
12. Dessa forma, as questões que devem ser respondidas, para efeito da 
avaliação de alternativas, motivação original das reuniões entre a prefeitura e a 
comunidade, são as seguintes: i) qual foi a proposta efetivamente apresentada 
ao COI; ii) no caso de confirmação da proposta de remoção da comunidade e na 
medida em que esta se justificasse como condição para a viabilização dos Jogos 
Olímpicos, se foram estudadas alternativas que pudessem, ao mesmo tempo, 
atender a essa necessidade e garantir o direito de as famílias permanecerem na 
área, entendendo que essa permanência devera, necessariamente, ser 
acompanhada da realização dos investimentos em urbanização, regularização 
fundiária, políticas de transferência e geração de renda, etc., que proporcionem 
uma melhor qualidade de vida para os moradores (Anexo 6). 

 

A despeito das diversas tentativas de justificar a remoção pela viabilização dos Jogos 

Olímpicos na cidade, cabe ressaltar que, no Concurso Público Internacional para o Plano Geral 

Urbanístico do Parque Olímpico, realizado em agosto de 2011 pelo IAB, o projeto vencedor, do 

escritório inglês Aecom, defende a permanência da “favela da Vila Autódromo”, pois isto 

representa a manutenção de uma disposição presente na cidade do Rio de Janeiro, que aproxima 

diferentes extratos sociais.A proposta selecionada entre 60 trabalhos de escritórios de arquitetura 

e urbanismo de todos os continentes destaca em seu memorial descritivo a importância da 

convivência entre estas diferentes tipologias: favela e cidade formal no desenvolvimento do Rio de 

Janeiro, identificando neste fato uma das razões de sua vitalidade.  

O júri internacional composto por Jorge Wilheim, John Baker, Gabriel DurandHollis, Nuno 

Portas, Sérgio Dias, Flavio Ferreira, LuisMillet, ChristosKourtis, Roberto Aibinder e Gustavo 

Nascimento destacou na ata, na descrição do 1º lugar; o bom aproveitamento imobiliário com 

vistas para a lagoa, bom aproveitamento ao longo da Av. Abelardo Bueno e centro comercial 

alcançando uma praça circular; transição simples e bem pensada; aspectos ambientais e 

tecnológicos bem apontados (Anexo 4).  
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Portanto, a permanência da Vila Autódromo em seu sítio original, desenhada pela equipe 

vencedora do concurso, visa garantir nessa parte da cidade um dos preceitos mais importantes a 

ser perseguido pelo desenho da cidade brasileira: o da convivência da diversidade de classes, 

evitando a segmentação do território entre ricos e pobres. Por último, cabe destacar que o projeto 

urbano, apesar de desenvolvido em várias fases, desde o Plano Geral Urbanístico, que era a 

etapa solicitada no concurso, até sua finalização num projeto executivo deve ser considerado em 

sua integridade. O seu desenvolvimento admite adaptações e mudanças, que não sejam da 

ordem de sua concepção, pois tal situação certamente mudaria o juízo de valor do júri montado 

pelo IAB-RJ. Portanto, a proposição de convivência entre a Vila Autódromo e o novo 

empreendimento imobiliário do Parque Olímpico (1.180.000 m²) é parte integrante desta 

concepção, não podendo ser abandonada. 
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Ilustrações do projeto vencedor do escritório inglês Aecom, contemplando a permanência da Vila 

Autódromo. Fonte: site do IAB, 2012. 
 

A constante alteração de justificativa para a remoção da Vila Autódromo está devidamente 

documentada no próprio processo judicial, mas também em outras fontes documentais, como 

matérias jornalísticas, atas de audiência, entre outras fontes lidas e analisadas para produção do 

presente parecer. Aqui serão destacadas algumas dessas informações relativas, por exemplo, aos 

argumentos vinculados às Olimpíadas de 2016. 

 

Informação produzida pela Secretaria Municipal de Habitação  

 

Necessidade de reassentamento da ocupação: as famílias que ocupam a área 
conhecida como Vila Autódromo precisam ser reassentadas, sob pena de 
inviabilizar totalmente a realização das obras previstas no Caderno de Encargos 
da PCRJ apresentado ao COI. Considerando o protagonismo da área no futuro 
evento olímpico e a centralidade do local para a mobilidade urbana da região, 
notadamente após o seu adensamento, pois projetos da maior relevância para a 
cidade – a Transcarioca e a Transolímpica – têm seus traçados projetados 
passando em parte da ocupação (Anexo 9). 

 

Informação produzida pela Procuradoria Geral do Município 

 

O cronograma de reassentamento está, portanto, vinculado à execução deste 
plano viário (Transolímpica, em desenvolvimento, e Trasncarioca) e não 
exatamente à execução do Parque Olímpico, cujas obras podem ser 
integralmente implementadas sem atingir diretamente a área hoje ocupada pela 
Vila Autódromo (Anexo 7). 

 

Informação produzida pelo Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro 
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Causa perplexidade o argumento trazido para o Município do Rio de Janeiro que 
lastreia o seu intento de remover a comunidade da Vila Autódromo. Justifica-se. 
O novo corredor viário T-5, TRANSCARIOCA, sequer passa nas proximidades 
da Vila Autódromo, sendo certo que o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do 
citado empreendimento é claro em ratificar o ora alegado (Anexo 15). 

 

Informação produzida pela decisão da Juíza da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 

Capital 

 

Visando sanar justa dúvida, ainda existente, referente à Transolímpica e 
encargos do COI, junte o Município no prazo de 10 (dez) dias os novos 
documentos requeridos e acima indicados (Anexo 16). 

 

Informação produzida pelo MPE através da participação do promotor público Leonardo Kataoka 

na audiência pública sobre a Transolímpica. 

 

A principal omissão, na verdade, a principal questão que a gente gostaria de 
pontuar e de entender melhor é: quais as razões do fracionamento dessa obra, 
se na verdade, olha, até o cartaz que está aqui consta todo o trajeto, o vídeo que 
foi apresentado consta todo o trajeto. O licenciamento ambiental tem que ser 
uno, é um ato uno. E o licenciamento ambiental ele tem que levar em conta 
todos os aspectos da obra, e todos os impactos dessa obra decorrente. Por 
conta disso, o Ministério Público não entende como correto, diante da natureza 
do licenciamento ambiental como um ato uno, e que deve levar em conta todos 
os impactos decorrentes de uma obra, que esse licenciamento seja de uma 
forma fracional, principalmente levando em consideração que, esse trecho, entre 
a Avenida dos Bandeirantes, Salvador Allende e a Avenida das Américas é 
praticamente uma reta. Se você licencia todo o trajeto anterior, você só deixa 
uma reta, qual é a justificativa pra você fazer esse fracionamento, por que não 
fazer de toda a obra? A gente entende que isso está sendo licitado em dois 
trechos, só que o fato da decisão da Prefeitura ter decidido licitar a obra em dois 
trechos, isso não limita o impacto ambiental a um trecho ou a outro, quando na 
verdade, o impacto ambiental dos dois trechos écumulativo, e o licenciamento 
ambiental ele tem que ser único, e levar em consideração tudo que pode advir 
de positivo ou de negativo da obra. Por conta disso, a gente gostaria de 
entender melhor o porquê desse fracionamento. E diante desse fracionamento, 
na verdade, surgiram algumas omissões que foram detectadas pelo nosso órgão 
técnico. Uma dessas omissões, na verdade, diz respeito a integração entre a 
Transolímpica e a Transcarioca, porque no vídeo a Prefeitura informa que essa 
ligação entre a Transolímpica e a Transcarioca seria realizada no trevo Curicica, 
só que todavia, numa petição que o próprio munícipio, por sua Procuradoria 
Geral, apresentou numa ação judicial, se alega que a ligação entre Transcarioca 
e Transolímpica seria realizada nas proximidades da Vila Autódromo,fazendo 
com que fosse necessário fazer um anel viário. E a gente gostaria de entender: 
afinal de contas, a ligação entre Transcarioca e Transolímpica vai ser feita em 
Curicica ou vai ser feita nas proximidades do Parque Olímpico? Esse é um ponto 
que a gente considera omisso do EIA, e um ponto relevante diante de todo o 
impacto socioeconômico que seria decorrente da necessidade ou não de 
remoção de uma comunidade tradicional que existe nas imediações do 
autódromo. Isso é um ponto que a gente entende que teria que estar 
contemplado no EIA. Isso, na verdade, na nossa opinião, isso não estar 
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contemplando no EIA é uma decorrência desse fracionamento que a gente 
entende indevido,porque você não analisa a obra como um todo, e onde é que 
você vai ligar? Em Curicica? Nas imediações do Parque Olímpico? Qual vai ser 
o ponto de ligação entre os dois BRTs? (Anexo 17). 

 

Com relação proposta de construção do conjunto Parque Carioca cabe destacar uma série 

de observações relativas ao “Relatório  de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços 

Públicos e Urbanos” apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro à CEF. Chama à nossa 

atenção o fato da proposta da Prefeitura não ser acompanhada de uma análise mais criteriosa do 

ponto de vista da articulação entre tal empreendimento e a dinâmica de desenvolvimento urbano 

da cidade do Rio de Janeiro. Em especial cabe destacar a falta de articulação com o 

espraiamento da ocupação urbana da porção oeste da cidade, através da localização de 

empreendimentos habitacionais públicos e privados financiados pelo programa Minha Casa Minha 

Vida. 

A partir dos dados censitários de 2010, constata-se a permanência do vetor de 

crescimento da população do município do Rio de Janeiro para a região Oeste, observado no 

censo de 2000. A Área de Planejamento 5 - AP5, por exemplo, é a segunda área de maior 

concentração da população do município (27%), atrás, apenas, da AP3 (37,95), que pouco 

cresceu neste período (2,1%). Contudo, quando comparada à taxa de crescimento da população 

do município entre 2000 e 2010, o maior incremento populacional verificado na última década foi 

na AP4 (33%), seguido da AP1 (11%) e da AP5 (9,5%). 

Tais indicadores se tornam ainda mais complexos quando verificamos a opção do poder 

publico municipal e dos agentes privados imobiliários em induzir o espraiamento da mancha de 

ocupação urbana para a porção oeste do território da cidade, através da produção e do 

licenciamento de empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (vide 

mapa abaixo).   
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Contudo, a dinâmica de produção imobiliária não é acompanhada das demais políticas 

públicas no campo da infraestrutura urbana, social e econômica. A cidade do Rio de Janeiro 

permanece concentrando postos de trabalho (vide tabela abaixo) e investimentos em 

infraestrutura urbana nas áreas centrais e mais consolidadas da cidade, acarretando experiências 

segregadoras, significativas de distâncias físicas e de consumo do tempo para os movimentos 

pendulares moradia-trabalho-moradia e a consequente precariedade da experiência de mobilidade 

no território da cidade. 
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Apoiando-nos em estudo de Gama Barandier (2012) sobre o perfil da relação existente 

entre moradia e mobilidade urbana, cabe destacar algumas das conclusões alcançadas pelo autor 

e que geram elementos importantes para a consideração das informações apresentadas à CEF 

pela Prefeitura do Rio no “Relatório  de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços 

Públicos e Urbanos”. 

Acessibilidade à rede estrutural atual de transporte público. 
 
Esta parte da análise investigou os tempos de caminhada entre os 
empreendimentos PMCMV e os modos trem, metrô, barcas e pontos de ônibus 
do sistema BRS (que operam com faixa exclusiva). Os resultados obtidos nesta 
análise foram comparados com os da rede completa (que inclui pontos de ônibus 
ordinários), com o objetivo de verificar o grau de acessibilidade que a população 
alvo dos empreendimentos PMCMV terá à rede estrutural de transporte público. 
O resultado demonstrou que a AP 3 é a que oferece melhor condição de 
acessibilidade dos empreendimentos PMCMV. Essa região, que é atendida por 
sistemas de trens e metrô, possui 45% das unidades a menos de 10 minutos a 
pé de uma estação e 100% delas a menos de 30 minutos. Todas as outras AP 
possuem percentuais baixos de acessibilidade a pé à rede estrutural. As 
unidades localizadas na AP 1 e na AP 2, embora estejam na região com os 
melhores índices de oferta, se localizam a mais de 10 minutos em, 
respectivamente, 83% e 100% das vezes. A AP 4, que tem sua acessibilidade 
exclusivamente feita por modo rodoviário, tem 99% das unidades 
licenciadas sem acesso à rede estrutural e 1% tendo que caminhar entre 20 
e 25 minutos até a estação mais próxima [grifo nosso]. A AP 5 possui acesso 
à rede de trens urbanos, porém apenas 7 % das unidades estarão a menos de 
10 minutos de uma das estações e 72% estarão a mais de 30 minutos a pé14. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 GAMA BARANDIER, José Renato. Acessibilidade da População Alvo do Programa Habitacional para 
Baixa Renda na Cidade do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes, 
COPPE - UFRJ. Setembro de 2012. Texto disponível em 
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Do conjuto das informações destacadas é importante observar que o crescimento dos 

licenciamentos de conjuntos habitacionais nas áreas de planejamento quatro e cinco (AP4 e AP5) 

gera impactos urbanos para o conjunto dessa região. Tais impactos escapam da análise quando o 

diagnóstico está limitado ao perímetro imediato de localização de um empreendimento do 

Progrma Minha Cada Minha Vida a ser contratado.  

É importante reconhecer o avanço criado pela portaria ministerial nº465, de 03 de outubro 

de 2011, no campo da análise dos impactos urbanos a serem gerados pelos empreendimentos 

habitacionais para contratação pelo programa MCMV (vide box abaixo). Nesse sentido, a referida 

portaria estabelece como responsabilidade do Distritio Federal, dos estados e dos Municípios: 1) 

apresentação de Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e 

Urbanos, expresso em Matriz de Responsabilidades, incluindo-se o cronograma de execução; e 2) 

criação de Instrumento de Compromisso de instalação ou de ampliação dos equipamentos e 

serviços. 

 

 
PORTARIA Nº 465, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011 
ANEXO V 
ITEM 3 - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE 
DIAGNÓSTICO DA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS E URBANOS 
 
 
A contratação dos empreendimentos estará condicionada à apresentação, por parte do poder 
público local, de Instrumento de Compromisso, e nos casos de empreendimentos compostos 
por mais de quinhentas unidades habitacionais deverá estar fundamentado por Relatório de 
Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos, acompanhado de 
Matriz de Responsabilidade, assim definidos: 
 
a) Instrumento de Compromisso: documento firmado pelo Chefe do Poder Executivo local, 
comprometendo-se pela execução das ações necessárias ao atendimento das demandas geradas 
pelo empreendimento. 
 
b) Grupo de Análise de Empreendimentos: composto por representantes das áreas de 
habitação, assistência social, educação, saúde, planejamento e transportes, responsável pela 
emissão do Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e 
Urbanos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=433:acessibilidade-do-
pmcmv-no-rio-de-janeiro&Itemid=166&lang=pt. Acesso em Maio de 2013. 
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c) Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e 
Urbanos: documento composto por avaliação da demanda habitacional; mapa doentorno do 
empreendimento; avaliação da demanda a ser gerada pelo empreendimentopor educação, 
saúde, assistência, transporte, comércio e infraestrutura. 
 
c.1) Avaliação da demanda habitacional: composta de justificativa do empreendimento em 
relação à sua demanda habitacional e público alvo; e informações acerca dos critérios locais e 
cronograma de seleção dos beneficiários. 
 
c.2) Mapa do entorno do empreendimento: documento cartográfico ou imagem aérea,  com 
indicação de escala e raio igual a dois mil e quinhentos metros em torno do  empreendimento, 
onde serão indicadas as seguintes ocorrências: 
 
c.2.1) Equipamentos comunitários e serviços, existentes ou previstos, e respectivas  
capacidades de atendimento: creches ou escolas de ensino fundamental; Unidades  Básicas de 
Saúde, Unidades de Pronto Atendimento ou hospitais; Centros de Referência  de Assistência 
Social ou Centros de Referência Especializado de Assistência Social;  equipamentos de lazer; 
linhas regulares de transporte público coletivo; comércio e  serviços de caráter local. 
 
c.2.2) Uso e ocupação do solo e fatores de risco ou insalubridade: zoneamento 
industrial; lixões, aterros e lagoas de tratamento; fábricas poluentes, e outros. 
 
c.2.3) Existência de outros empreendimentos habitacionais de interesse social. 
 
d) Matriz de Responsabilidades: documento contendo descrição das medidas 
necessárias para suprir as demandas apontadas no Relatório de Diagnóstico da Demanda  por 
Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos, acompanhado de cronograma de sua  
implementação, responsáveis e meios para o seu atendimento. 
  
d.1) o cronograma de implementação da Matriz de Responsabilidades deverá ser  apresentado 
à instituição financeira oficial federal, em até sessenta dias após ser  comunicado formalmente 
pela instituição financeira oficial federal da contratação do  empreendimento. 
3.1 A descrição da infra-estrutura urbana básica do entorno deverá informar as 
vias de acesso pavimentadas; drenagem pluvial; rede de energia elétrica e a iluminação  
pública; rede de abastecimento de água potável e soluções para esgotamento sanitário. 
 
3.2 Para efeito da apuração da demanda por equipamentos públicos de educação,  saúde, lazer 
e assistência social serão considerados todos os empreendimentos  localizados em um raio de 
dois mil e quinhentos metros. 
 
3.3 Nos casos de inexistência de equipamentos públicos na área mapeada ou nos  casos em 
que os equipamentos não forem capazes de atender a demanda gerada, o poder público local 
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deverá indicar: 
a) o endereço da instituição de educação onde as crianças serão atendidas, 
b) o número de vagas existentes, 
c) o compromisso de fornecimento de meio de transporte para o deslocamento; 
d) o endereço da unidade de saúde mais próxima onde as famílias serão atendidas. 
 
3.3.1 Nos municípios onde exista sistema de transporte coletivo urbano e não 
havendo atendimento ao empreendimento proposto, o poder público deverá declarar  
compromisso de criação de linhas e itinerários para atender a demanda gerada. 
 
3.4 A apresentação do Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e  Serviços 
Públicos e Urbanos será obrigatória a partir de 1º de julho de 2012. (Redação  dada pela 
Portaria No. 238, de 6 de junho de 2012.) 

 

 

Não obstante o avanço reconhecido, não é possível descrever, considerar e dimensionar 

os impactos urbanos causados e as formas de planejamento necessárias à sua mitigação ao 

longo do tempo e no território, apenas em um raio de dois quilômetros e meio (2.5 km) do 

empreendimento do MCMV a ser contratado, e sem coordenação com outros atores institucionais 

das políticas públicas, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro, responsável pela 

política de saneamento, de segurança pública e parte significativa das redes de educação e 

saúde. 

Sendo assim, a produção do Relatório de Diagnóstico de Demanda por Equipamentos e 

Serviços Públicos e Urbanos gerada pelo Parque Carioca, elaborado pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro e encaminhado à CEF, carece dos limites aqui levantados e aprofunda ainda mais os 

mesmos, dada a insuficiência das informações e análises ali contidas. Contudo, levando-se em 

consideração que o referido relatório foi encaminhado à CEF e que o empreendimento Parque 

Carioca foi autorizado para contratação com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), a CEF enquanto órgão gestor do FAR e também órgão financiador do empreendimento 

pelo programa MCMV, não só acolheu o relatório, como o considerou suficiente para embasar sua 

ação institucional. Tal fato lança, assim, questões não apenas ao poder público municipal, mas à 

cadeia de responsabilidades constitutivas do processo de contratação. 

Destacamos a seguir alguns pontos que exemplificam a insuficiência das informações aqui 

levantadas. 
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Transporte 

·         O único meio de transporte que atende ao bairro de Jacarepaguá, na AP4, é o 

rodoviário. Contudo inexiste no referido relatório informações relativas tanto aos impactos 

que o empreendimento Parque Carioca gerará ao tráfego da localidade e da região, quanto 

aos impactos gerados pelos demais empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 

Vida já licenciados e localizados na AP4 e AP5. Disso decorre que a contratação e o 

licenciamento do empreendimento, por exemplo, são autorizados sem a consideração dos 

empreendimentos do PMCMV enquanto polos geradores de tráfego ; 

         Encontra-se em construção a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, que ligará a Barra 

da Tijuca à Ipanema. Não há, contudo, informação no relatório quanto ao planejamento de 

integração dessa linha aos demais bairros da AP4, em especial ao bairro de Jacarepaguá, 

onde está inserido o Parque Carioca, através, por exemplo, de linhas de integração 

ônibus-metrô; 

        Os fluxos de deslocamento da vida cotidiana são realizados também de forma 

preponderante pelo modo a pé. Tal fato é corroborado pelo estudo de Gama Barandier 

(2012) sobre o perfil da relação existente entre moradia e mobilidade urbana. Nesse 

sentido é necessário que se considere a caracterização detalhada das condições urbanas 

existentes e as intervenções necessárias para efetivação desse modal  em condições 

seguras aos moradores e de forma a tratá-lo enquanto componente importante da política 

urbana de transporte e mobilidade, particularmente sobre a dimensão da sustentabilidade 

e da integração entre modais; 

·         O relatório afirma que há “boa oferta de transporte público”, mas não especifica de 

forma suficiente a quantidade e o sentido de origem-destino das linhas de ônibus que 

atendem à Estrada dos Bandeirantes (é apenas informada a existência de ônibus em 

direção ao Centro, Madureira, Jacarepaguá e Recreio), e as distâncias a serem 

percorridas entre a localização do Parque Carioca e os pontos de ônibus mais perto das 

referidas linhas (há a referência a distância de 2.100 m de uma futura estação do BRT, 

sem previsão de data de inauguração). 

  

Equipamentos comunitários e serviços existentes X Avaliação da demanda a ser 

gerada pelo empreendimento. 

 Aqui se revela a ausência de dados de caracterização das famílias da Vila Autódromo 

para se avaliar uma das principais demandas geradas pelo empreendimento. Não obstante o fato 
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do referido empreendimento ser destinado a outros segmentos da população da cidade, é 

necessário aqui destacar que o Parque Carioca é um empreendimento no qual boa parte de seus 

beneficiários é prevista de ser oriunda  do processo de remoção da Vila Autódromo. Da mesma 

forma, o presente parecer já evidenciou a longa temporalidade do conflito fundiário urbano 

envolvendo essa localidade e o poder público municipal. Sendo assim, se o litígio já dura tanto 

tempo, como pode o poder público não ser possuidor de dados qualificados acerca da população 

que se pretende remover? 

Há no relatório, por exemplo, as seguintes afirmações quanto a avaliação da demanda 

gerada por vagas na rede de educação infantil: 1)ausência de capacidade de geração de novas 

vagas pela rede de educação infantil (zero vaga); e 2)  “Acreditamos que os alunos oriundos da 

comunidade Vila Autódromo, já se encontram matriculados em nossa rede ou em lista de espera, 

em caso de EDI”. Chama à nossa atenção o fato dessa última afirmação, ainda que genérica e 

imprecisa,  servir,  para justificar e encobrir  o impacto social decorrente do fato de não existir 

vagas disponíveis na referida rede. Ou seja, a ausência de informação qualificada do perfil da 

demanda efetiva por vagas na rede de educação infantil, por parte das famílias residentes na Vila 

Autódromo, não permitiria a Prefeitura minimizar ou desconsiderar a demanda reprimida sobre o 

sistema de educação infantil.Pelo contrário, a indisponibilidade de vagas nas escolas de educação 

infantil e de ensino fundamental gera demanda reprimida nos dois campos da política pública. 

Tendo em vista que não foi dimensionada a informação acerca da demanda e das vagas 

disponíveis nas escolas de ensino médio, tal quadro social pode ser ainda mais precário. A 

ausência das referidas informações é justificada pelo fato da rede de ensino médio ser de 

responsabilidade do governo estadual, justificativa essa que é novamente apresentada para 

embasar a ausência de informação também sobre equipamentos da política de segurança. Ou 

seja, infere-se, assim, que a necessária intersetorialidade entre as políticas urbanas e entre essas 

e as demais políticas públicas, diretriz da política nacional de desenvolvimento urbano 

preconizada e aprovada pela I Conferência Nacional das Cidades, prescinde de qualquer 

articulação federativa e seus diferentes níveis de responsabilidade sobre a vida social e o 

planejamento público. Tal raciocínio equivocado é que permite explicar porque se encontra 

ausente do relatório a caracterização da rede de saúde existente no território, nos seus diferentes 

níveis de complexidade e responsabilidade pelo atendimento, ainda que limitadas ao perímetro 

circunscrito aos 2.5 km de distância do empreendimento. 

Cabe por último acrescentar que a forma de mensurar e avaliar o que se considera 

“impacto urbano do empreendimento”, quando limitado ao perímetro de 2.5 km de distância, 

encobre a real dimensão do referido impacto. Isto porque faz crer que a existência de tais 

equipamentos públicos será demandada apenas pela população residente dentro desse 

perímetro, quando a pressão a ser exercida pela demanda já criada e a ser gerada sobre o 

sistema de saúde, o sistema de transporte, a rede socioassistencial, o sistema de educação, o 
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sistema de infraestrutura urbana de saneamento e o mercado de trabalho, entre outros campos 

possíveis da política pública, acompanha as formas de usos e ocupação do espaço urbano da 

cidade. Conforme analisado anteriormente, essa dinâmica de ocupação tem expandido a mancha 

urbana na direção da AP4 e AP5. Tal processo é influenciado de forma significativa pela política 

habitacional do programa Minha Casa Minha Vida e seus atores estruturadores, como o poder 

público, o mercado imobiliário e o sistema financeiro habitacional. Há, assim, fortes evidências 

quanto ao subdimensionamento dos impactos gerados e das infraestruturas sociais e urbanas a 

serem demandadas do poder público (essas últimas expressas, por exemplo, na matriz de 

responsabilidade) quanto a implantação do Parque Carioca. 

 

Diante dos fatos e antecedentes históricos que têm envolvido, ao longo dos últimos anos, a 

concepção, a implementação e a gestão da política urbana municipal, constatamos que esta vem 

sendo operada de forma combinada com o setor privado de negócios, no qual o segmento 

imobiliário possui lugar de destaque no processo de ocupação e uso do solo. Há, assim, indícios 

de que, está em curso, um processo de fomento, disseminação e consolidação de um novo 

modelo de cidade como commodities, de caráter internacional e predominância econômico-

financeira, no qual as intervenções urbanísticas desempenham um papel de alavancagem para a 

financeirização dos espaços urbanos. Da mesma forma, não se leva em conta a metrópole como 

totalidade sócio-espacial, muito menos as demandas dos moradores afetados por projetos não 

discutidos ou apresentados, com antecedência, à população – o que acarreta prejuízos em 

relação à qualidade de vida, particularmente nas áreas mais pobres15, e ao espírito democrático 

participativo na gestão da cidade. 

É possível, em diferentes tempos, denotar e ressaltar a consolidação de ações e parcerias 

entre o poder público e a iniciativa privada, sem a necessária observância ao novo marco 

regulatório para as cidades brasileiras que estabelece como cláusula pétrea a gestão 

compartilhada da política urbana entre o poder público e a sociedade civil, na qual a cidade e a 

propriedade devem cumprir a sua função social, consequência necessária da aplicação dos 

dispositivos constitucionais de 1988 – a chamada “Constituição Cidadã”. 

No caso em tela, constata-se que, desde o ano de 1993, a Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro vem apregoando publicamente a sua intenção de remover a comunidade Vila Autódromo 

da área que ocupa, com justificativas de ocasião, apresentando uma retórica dos motivos 

marcada pela ambiguidade na qual são declinados os propósitos consubstanciados nos 

argumentos ora ambientais, ora territoriais, ora ainda inscritos no âmbito de uma política de 

transportes, configurando um quadro de instabilidade e de imprevisibilidade gerador de incertezas 

que se impõem sobre o cotidiano dos moradores de Vila Autódromo. Essa tendência se move na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ver entrevista “Cidades: commodites para consumo?” Entrevista realizada com Professor Marco Antonio 
da Silva Mello, em 2010, no Jornal da UFRJ, disponível em  http://www.ifcs.ufrj.br/~lemetro/entrevista.pdf. 
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contramão de disposições legais e princípios conceituais (conforme consta no quadro sintético 

sobre o direito à moradia referido acima). 

A despeito da referida escassez e imponderabilidade das informações e dados disponíveis, 

observamos que a proposição expressa no Plano Popular possui natureza diametralmente oposta 

à proposição da municipalidade, particularmente no que se refere à prática da remoção, além dos 

aspectos decorrentes da sua própria natureza. 

Em contraste com a proposta de remoção empreendida pela Prefeitura, desconsiderando o 

apego ao lugar de seus moradores e os investimentos patrimoniais até aqui realizados por eles, é 

de se considerar outros fatores que ainda concorrem para a urbanização, segundo preconiza a 

proposta contida no Plano Popular. Destacamos alguns deles: 

 

1 - O parcelamento do solo em lotes individualizados, importante aspecto fundiário e 

urbanístico local, é desconsiderado pela oferta da municipalidade, que adota uma concepção 

assentada na instituição condominial do solo (exceção pela adoção da tipologia multifamiliar por 

força da exigência legal para liberação da faixa marginal de proteção da lagoa). 

2 – A metragem quadrada útil das unidades que ora estão sendo oferecidas aos 

moradores de Vila Autódromo como alternativa à remoção é extremamente inferior àquela 

encontrada nas habitações existentes na comunidade. Além disso, a proposta condominial da 

Prefeitura impede qualquer possibilidade de ampliação do imóvel pelo morador, tal como ocorre 

atualmente no parcelamento individual dos lotes de Vila Autódromo. 

 3– A proposição da municipalidade implica um custo maior no orçamento das 

famílias para a manutenção da moradia, decorrente, por exemplo, de taxa 

condominial.Políticas de remoção a conjuntos habitacionais frequentemente vêm 

acompanhadas do endividamento da população removida, diante da obrigação de 

pagamento de taxas como condomínio. Conforme revelam os estudos de Licia Valladares 

(1978), tais políticas de remoção compulsória historicamente adotadas pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro, muitas vezes levam à venda de unidades habitacionais em conjuntos de baixa renda e ao 

retorno às favelas e subúrbios mais distantes. Alguns moradores da Vila Autódromo 

experienciaram sucessivas remoções de localidades como o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas 

e da abertura de Vias Expressas, como a Linha Amarela16. 

4 - No que se refere ao aspecto econômico da moradia, a alternativa concebida pela 

AMPAVA como fator de permanência implica o investimento na regularização e melhoria predial 

das habitações ora existentes, através da utilização de linhas de crédito disponibilizadas pelo 

Governo, como através dos fundos locais de habitação de interesse social, da iniciativa 

individualizada ou em regime autogestionário pela AMPAVA. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ver Valladares, L. P “Passe-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro”. 
Zahar Editores.  Rio de Janeiro. 1978. 
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Ainda que detentores do direito de residir no local, os moradores de Vila Autódromo 

sentem-se humilhados e constrangidos por agentes públicos a testemunharem a ameaça de 

destruição do que, juridicamente, lhes é garantido, além do desmantelo dos laços construídos no 

tempo e da angústia cotidianamente partilhada nesse drama incessantemente reacendido, e mais 

acirrado agora, em que a população mais pobre é convocada a uma espécie de “sacrifício” em 

prol de “preparar” a cidade para receber os megaeventos esportivos previstos até 2016. 

 

No que tange ao aspecto ambiental, outro forte argumento utilizado para justificar a 

remoção, indicamos abaixo alguns dados analisados por nossa equipe. 

De acordo com o diagnóstico do Instituto Estadual de Ambiente (INEA), os resultados 

obtidos ao longo de 30 anos indicam que o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, bem como os rios 

e canais de sua bacia hidrográfica, encontram-se “sob intensa influência de águas residuárias, 

ricas em matéria orgânica, oriundas de fontes urbanas e/ou industriais”, destacando-se ainda “a 

redução do espelho d’água, devido aos aterros clandestinos, à ocupação inadequada da faixa 

marginal de proteção, e à formação de ilhas por assoreamento”17. 

Ainda segundo o órgão, o complexo lagunar de Jacarepaguá é formado por quatro lagoas: 

Tijuca, Jacarepaguá e Marapendi, as três grandes lagoas principais; e a de Camorim, situada 

entre as lagoas da Tijuca e de Jacarepaguá. A sua bacia hidrográfica é composta por diversos rios 

que atravessam o Maciço da Pedra Branca e da Tijuca e deságuam nas lagoas que, por sua vez, 

se ligam ao mar pelo canal da Barra da Tijuca (ou canal da Joatinga), permitindo a troca de água 

com o mar18.  A Lagoa de Jacarepaguá, sobre a qual margeia a Vila Autódromo, possui 3,7 km² de 

área, perímetro de 17,8 Km e área de drenagem de 102,8 km², banhada pelos rios Guerenguê, 

Monjolo, Arroio Pavuna, Areal, Pavuninha, Passarinhos, Caçambé, Camorim, do Marinha, entre 

outros19.  

O Código Ambiental vigente no início da ocupação da Vila Autódromo e durante a outorga 

das Concessões de Direito Real de Uso pelo governo Estadual era o de 1965 (Lei 4771/1965). 

Nesse período as Áreas de Preservação Permanente (APP) foram então definidas para proteger 

os recursos hídricos, suas margens e a biodiversidade, entre outros, preconizando que estas 

áreas não deveriam ser ocupadas e definindo o tamanho de cada APP de acordo com as 

condições do local. No entanto, não consta, nessa lei federal, um limite para proteção das 

margens de lagoas, mas sim de rios (30 metros para cursos d’água menores que dez metros de 

largura)20. Sendo assim, os dados indicam que, quando a Vila Autódromo surgiu, formada por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17http://www.inea.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-jpa.asp.  
18http://www.inea.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-jpa.asp?cat=75&subcat=80 
19 SEMADS. Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses. Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental 
(http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_bacias_ambiental_18875.pdf).  
20“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas 
de vegetação natural situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 
(dez) metros de largura; b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais.” 
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muitas famílias de pescadores artesanais e extrativistas, a sua situação em relação à faixa 

marginal da Lagoa era legal.  

Com o processo de desenvolvimento da região, a população da localidade cresceu e a 

situação do complexo lagunar se agravou. Ainda que o número de moradores que vivem hoje da 

pesca seja menor do que no início da ocupação, a Lagoa de Jacarepaguá ainda aparece como 

referência na cosmologia local. Vários são, no entanto, aqueles que ainda utilizam seus barcos e 

canoas e tentam contribuir para a preservação das águas, coletando os resíduos sólidos e as 

gigogas que se acumulam nas margens. Mas assim como a ocupação urbana da região foi 

modificada, as leis ambientais e urbanas também foram sendo alteradas.  

Se considerarmos que essa ocupação tem diferentes momentos, uma forma de 

estabelecer a relação entre ocupação e leis ambientais seria o estudo sistemático por meio de 

sensoriamento remoto, datando os períodos da ocupação. Isso, no entanto, seria uma solução 

individual e pontual para a questão ambiental, quando entendemos que a solução do impasse 

apresentado para avaliação das condições urbanísticas e jurídicas da localidade deva levar em 

conta a Vila Autódromo enquanto um espaço ocupado coletivamente, ao longo de um extenso 

período durante o qual também a legislação urbana foi sendo modificada. 

A Medida Provisória de 2001, por exemplo, altera a Lei 4771/1965 ao explicitar que a 

supressão da vegetação é possível em Áreas de Preservação Permanente em caso de interesse 

social21, quando definido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)22. Em 2006, o 

CONAMA, delibera que a intervenção em APP é possível em alguns casos, dentre eles os de 

interesse social, podendo ser aplicada em casos de regularização fundiária sustentável em área 

urbana. Como parte da Vila Autódromo foi decretada “Área de Especial Interesse Social” 

(em 2005)23, a legislação relacionada à supressão da APP (Resolução CONAMA 369/2006) 

se aplica e protege 15 metros das margens dos rios. Sendo assim, o Plano Popular da Vila 

Autódromo acerta ao reconhecer e sugerir a proteção de 15 metros para cursos d’água 

menores que 10 metros na área, o que demonstra a vontade dos moradores de preservação do 

ecossistema local, compatibilizando direito ambiental ao direito urbanístico. 

Já em relação à ocupação da faixa marginal da Lagoa, a Resolução 369/2006 do 

CONAMA especifica o limite de proteção para 30 metros, uma vez que não há esse valor no 

Código Florestal de 1965. Sobre o tema, uma Portaria SERLA N° 261-A, de 31 de Julho de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 "Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada 
em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto. 
22 Resolução do CONAMA de 2006/ 369, “Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar 
a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e 
noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento 
Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes 
casos: (...) II - interesse social: (...) c) a regularização fundiária sustentável de área urbana”. 
23 Lei Complementar nº 74, de 14 de janeiro de 2005. 
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199724, se refere a Lei estadual nº 650/1983 (Política Estadual de Defesa e Proteção das Bacias 

Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro), que apresenta valores de proteção da faixa marginal entre 

15 m ou  25m25. 

Como a área ocupada pela Vila Autódromo é decorrente de aterro, podemos afirmar que a 

vegetação natural no entorno é esparsa e que essa é uma área urbana consolidada. Sendo assim, 

os 15 metros aos quais a Portaria da SERLA se refere podem ser aplicados para os moradores 

que compraram ou construíram suas casas no local até 2006. Ou seja, uma sentença que 

determina pela remoção total da faixa marginal de Proteção da Lagoa desconsidera as 

fases da ocupação da área e a evolução das legislações ambiental e urbanística, não nos 

parecendo essa determinação correta, do ponto de vista das duas legislações.  

Atualmente, a ordem jurídica brasileira quanto aos assentamentos informais é vasta26: um 

grande número de habitantes tem seus direitos legalmente reconhecidos para permanecer no 

local, mas percebemos que há visões diferenciadas entre os atores institucionais da esfera 

ambiental e urbana. Os que advogam pela questão ambiental propõem e agem para que a 

população seja removida, enquanto os que defendem a linha urbana visam regularizar e garantir 

os direitos à moradia e à cidade. 

A problemática relativa ao meio ambiente está presente no cotidiano das populações das 

cidades brasileiras e no Rio de Janeiro o diagnóstico não é diferente, onde o saneamento 

ambiental constitui-se como o fator determinante que contribui para a baixa qualidade de vida da 

população. 

O que podemos constatar na região onde se encontra situada a Vila Autódromo é uma 

espécie de contramão ecológico-ambiental, onde existe de forma recorrente o lançamento de 

resíduos e rejeitos “in natura” em diversos corpos hídricos da região, provenientes de diversas 

contribuições, não só residenciais - em menor escala, residências unifamiliares - mas em grandes 

condomínios (gated communities), comércios e particularmente indústrias. 

Estes fatos revelam a falta de fiscalização da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com 

inobservância da municipalidade junto ao poder privado, o que, em última instância, acarreta 

situação de risco para os moradores da região, particularmente os de menor renda, imputando, 

assim, ao poder público o ônus da criação de áreas de risco, deixando de agir em defesa do bem 

estar e da qualidade de vida da população. Em última instancia tal situação pode ser 

caracterizada prevaricação ambiental.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24http://www.inea.rj.gov.br/l_estadual/port261a_anexo.asp 
25“5.3 – Dimensões mínimas da FMP. 5.3.1 – Caso de lagoas estaduais sem vegetação natural no entorno. 
Neste caso, de acordo com o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei 650/83, a FMP terá a largura mínima de 
15m, inclusive hipóteses em que o projeto a ser implantado no local preveja cais ou paramento vertical” 
(http://www.inea.rj.gov.br/l_estadual/port261a_anexo.asp) 
26 Constituição Federal de 1988, arts. 182 e 183; Emenda Constitucional no. 26/2000; Estatuto da Cidade - 
Lei Federal no. 10257/2001; Medida Provisória no. 2.220/2001; Lei Federal no. 11.481/2007; Lei Federal no. 
11.977/2009. Há diversas outras leis federais que também se aplicam a aspectos do amplo tema da 
regularização fundiária - no.10.931/2004, no. 11.124/2005, no. 11.888/2008. Ver FERNANDES, E. O caso 
Jardim Botânico. Disponível em: http://raquelrolnik.files.wordpress.com/2013/05/texto-edc3a9sio-fernandes-
sobre-jardim-botc3a2nico.pdf acesso em: 2/03/2013 
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Outra característica diferencial existente diz respeito ao preceito da urbanidade que é 

assentado na oferta dos serviços essenciais de vizinhança comuns aos centros de bairro, os quais 

podem ser encontrados no interior da comunidade, que não está contemplado na proposição da 

municipalidade. 

Cabe ainda destacar que a não observância quanto às condições ideais ou mesmo 

mínimas de saneamento estão presentes, por exemplo, na ação do poder público municipal, 

através da caracterização urbana do terreno da Estrada dos Bandeirantes 7.276. 

No relatório denominado Diagnóstico de Demanda para Equipamentos e Serviços Públicos 

e Urbanos, elaborado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro sobre o Parque Carioca na 

parte referente à drenagem pluvial, destaca-se uma parte na qual está assinalado: “Na estrada 

dos Bandeirantes foi implantada rede de drenagem pluvial, porém atualmente encontra-se 

insatisfatória com ponto crítico de alagamento nas proximidades do terreno.” Portanto, há 

necessidade de adequação da rede de drenagem para que a ocupação do Parque Carioca seja 

considerada apropriada. Destaca-se que essa incompletude das redes de infraestrutura da cidade 

também atinge sua parte formal, no caso, a Estrada dos Bandeirantes. Cabe aqui assinalar o 

entendimento de que a destinação dos recursos de promoção da melhoria das infraestruturas 

deve ser orientada para a promoção do equilíbrio entre todas as partes da cidade, dentre as quais 

estão as favelas e demais assentamentos informais.  

 

 

2. Síntese das recomendações: 

 

Diante dos argumentos constantes no presente documento, consideramos não haver 

qualquer justificativa jurídica, urbanística ou ambiental procedente para a remoção de toda a área 

ocupada pela Vila Autódromo. A vacilante retórica dos motivos da Prefeitura Municipal visa 

encobrir, na realidade, motivações de ordem econômica atendendo às exigências das grandes 

construtoras no processo de acelerada valorização imobiliária, buscando eliminar as vizinhanças 

indesejáveis, reorientar o padrão de moradia local e redefinir a estética habitacional e urbanística 

da região. 

Os moradores da Vila Autódromo estabeleceram fortes relações de sociabilidade e 

pertencimento com seu bairro, e relações econômicas, no trabalho próximo ao local de moradia e 

nos inúmeros estabelecimentos comerciais existentes. O GTAPM, em visita à localidade, 

identificou a ausência de participação e controle social da população da Vila Autódromo em 

relação ao que está sendo oferecido pelo poder público municipal, e a ausência de alternativas 

para abrigar práticas religiosas, associativas, de lazer e sociabilidade que fazem parte da vida 

social e  cotidiana dos moradores. Também não estão claras as formas de mitigação de perdas 

que venham a ocorrer. Recomendamos que as soluções adotadas para a moradia considerem 
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não só o aspecto físico da habitação, mas o direito à cidade e às práticas culturais, o que não está 

sendo atendido no projeto do Parque Carioca. 

Em relação à questão jurídica, as informações cedidas pelo ITERJ foram fundamentais 

para se identificar o quanto que o terreno ocupado pela Vila Autódromo sempre esteve sujeito a 

manipulações políticas, contribuindo para que os seus moradores vivam um estado permanente 

de vulnerabilidade social. O fato de o terreno ser público - agora de propriedade do município – 

constitui, entretanto, uma vantagem considerável no que se refere à implantação de um projeto de 

urbanização, que consolide definitivamente o direito à moradia da população local, possibilitando-

lhes planejar o futuro com a devida segurança e dignidade. 

 

Quanto ao aspecto ambiental, entendemos que o direito ambiental deve atuar com 

isonomia, considerando que grande parte da cidade do Rio de Janeiro foge aos padrões 

ambientais formais. A isonomia não é, no entanto, aplicada quando a questão ambiental é 

considerada. As irregularidades identificadas no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, são 

inúmeras, mas o caso da Vila Autódromo nos mostra que a lei tende a ser aplicada de acordo com 

os interesses econômicos envolvidos no território em disputa, nesse caso, em processo de intensa 

especulação imobiliária por conta da criação do Parque Olímpico no terreno vizinho. Exemplos 

como as mansões em Angra dos Reis, que ferem ostensivamente a legislação ambiental e 

causam danos irreversíveis à mata nativa, são arquivados, mesmo com claros indícios de crime 

ambiental. Essas atitudes demonstram que o argumento ambiental tem sido usado para outros 

interesses que não os da preservação dos recursos naturais. A Ilha da Gigóia, localizada a poucos 

quilômetros da Vila Autódromo, não apresenta Faixa Marginal de Proteção e mesmo assim não 

vemos ações tão enérgicas do poder público e reações dos setores privados para a sua remoção. 

Sendo a legislação rigorosamente cumprida, é de se esperar que as áreas ocupadas pelos 

segmentos da sociedade que podem optar pelo seu local de moradia, sejam as primeiras 

avaliadas e julgadas, uma vez que os moradores de baixa renda, que ocupam áreas que são ou 

se tornaram vulneráveis do ponto de vista ambiental, tiveram poucas escolhas de localização. 

 

Entendemos que o argumento ambiental não deva ser usado para reorganizar o tecido 

sócio-espacial da cidade de uma forma ideológica e em benefício da especulação imobiliária. A 

análise da Resolução nº 369, em conjunto com a recente Lei n°11.977, de 7 de julho de 2009, 

demonstra que a avaliação ambiental deve ser concomitante com o projeto urbanístico de 

regularização e um deve complementar o outro. São instrumentos que podem “apontar as 

alternativas que possibilitem a permanência parcial ou integral da população ocupante da área a 

ser regularizada ou ainda, apontar mediante justificativas técnico-científicas, a necessidade de sua 

remoção”. Acreditamos que existam soluções possíveis que garantam tanto a preservação 

ambiental como o direito das famílias e, nesse sentido, o Plano Popular da Vila Autódromo busca 

compatibilizar a efetivação de ambos os direitos.  
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A manutenção da Faixa Marginal da Lagoa em 15 metros é fundamental para garantir o 

direito à moradia dessa comunidade e pode ser compatível com a preservação da Lagoa. No 

caso, podem ser adotadas soluções técnicas, como a recomposição da mata ciliar e de restinga, 

adequada coleta e tratamento de esgoto, e sistema de drenagem, que devam ser previstos no 

projeto de urbanização, como forma de garantir a qualidade ambiental do sistema lagunar de 

Jacarepaguá. !

 

Assim em relação aos moradores que ocupam a Faixa Marginal da Lagoa de Jacarepaguá, 

recomendamos que a Prefeitura apresente um laudo técnico que comprove a alegação de risco 

socioambiental, tendo em vista que não encontramos nenhum indício, em visitas à localidade e 

em pesquisas documentais, da existência de inundações ou deslizamentos expressivos na área. 

Havendo razões técnicas devidamente fundamentadas por especialistas para justificar a remoção 

de residências em situação de risco, recomendamos que se considere apenas os casos daquelas 

que estejam dentro da delimitação legal da faixa marginal de 15 metros, tendo em vista a 

anterioridade da instalação de muitas destas famílias no local em relação à legislação mais 

recente sobre o assunto. Caso o laudo técnico ateste o risco à vida destes moradores, 

recomendamos que o reassentamento seja feito na própria localidade e de forma transparente e 

com expresso respeito às orientações da legislação específica, apresentada nesse parecer, não 

efetuando qualquer desapropriação ou demolição na localidade antes que as famílias estejam 

devidamente reassentadas em uma nova moradia, oferecendo-lhes todo o amparo jurídico e 

social necessário, assim como lhes dando a mínima possibilidade de optar entre uma indenização, 

cujo valor de avaliação do imóvel esteja de acordo com o valor atual do metro quadrado no 

mercado imobiliário da região, e o recebimento de uma nova residência que atenda às 

necessidades de cada grupo familiar. 

 Entendemos que as alternativas de reassentamento na própria localidade devem ser 

priorizadas, respeitando as relações socioculturais existentes entre as famílias e com o meio 

urbano e ambiental em que estão inseridos. Sendo assim, recomendamos que as alternativas 

habitacionais sejam apresentadas às famílias visando eliminar situações de risco, precariedade e 

insalubridade, oferecendo soluções de permanência na localidade,a opção de um apartamento no 

conjunto residencial Parque Carioca ou a compra assistida de outra residência na região que 

reconheça a posse e não apenas as benfeitorias. Em relação aos donos de estabelecimentos 

comerciais na área atingida, recomendamos que sejam seguidas as mesmas orientações, 

cabendo ao poder público, caso não haja opção de reassentamento mantendo o estabelecimento, 

oferecer-lhes todas as garantias de serem ressarcidos financeiramente de maneira justa pela 

perda do negócio na localidade. 

Para que a remoção destas famílias em área de risco socioambiental não seja em vão, 

expressando uma grave contradição do poder público, recomendamos que as condições do 
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terreno adquirido para a construção do empreendimento do Parque Carioca também seja alvo de 

uma rigorosa avaliação técnica, tendo em vista a classificação da área de “alto e médio risco”, 

pela GeoRio. Nesse quesito, cabe ressaltar que a área prevista para a construção do Parque 

Carioca deverá estar condicionada ao cumprimento do procedimento de descondicionamento 

contido na Lei Municipal Complementar n. 90 de 20 de maio de 2008. Identificados os riscos, 

espera-se que os mesmos sejam comunicados oficialmente aos financiadores e executores da 

obra para que ela não se realize até que as condições de segurança no local sejam estabelecidas.  

 

Recomendamos que o estudo do “impacto urbano do empreendimento” Parque Carioca e 

o planejamento das ações e políticas públicas necessárias (matriz de responsabilidade), no 

território, sejam refeitos com base na caracterização e dimensionamento aprofundados da 

demanda já existente e a ser gerada como impacto sobre o sistema de saúde, o sistema de 

transporte, a rede sócio-assistêncial, o sistema de educação, o sistema de infraestrutura urbana 

de saneamento e o mercado de trabalho. Para tanto, deve ser levado em consideração o conjunto 

das redes públicas existentes em seus diferentes níveis de responsabilidade federativa.  

Diante da fragilidade dos argumentos utilizados pela Prefeitura e dos impactos sociais 

negativos que seriam provocados pela remoção da Vila Autódromo, recomendamos enfaticamente 

a urbanização dessa localidade, inspirado no Plano Popular de Desenvolvimento Urbano, 

Econômico, Social e Cultural, desenvolvido pela AMPAVA em parceria com o 

ETTERN/IPPUR/UFRJ e o NEPUH/EAU/UFF.  

A substituição da proposta da remoção da localidade por um projeto de urbanização, com 

a implantação de serviços públicos, equipamentos comunitários e de lazer na localidade, com 

base no projeto conceitual formulado pelos moradores, representaria, para a Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro, considerável economia de tempo e recursos. Ainda que o Plano Popular da Vila 

Autódromo careça de um levantamento técnico mais detalhado a respeito do custo das obras e 

das intervenções urbanas propostas para a localidade, o custo zero na formulação do projeto e a 

estimativa dos recursos totais a serem dispendidos na urbanização da localidade é extremamente 

inferior ao custo total calculado com a construção do Parque Carioca. Sobretudo se levarmos 

ainda em conta o valor de aquisição do terreno de propriedade privada e situação ambiental ainda 

não esclarecida.  

A análise dos insistentes e insustentáveis argumentos utilizados pela Prefeitura para 

remover a Vila Autódromo e a falta de diálogo entre os agentes municipais e a população parece 

indicar, portanto, tratar-se, acima de tudo, de uma questão de fundo político e econômico, cujo 

objetivo maior não é proteger a vida dos moradores nem atender as exigências para a construção 

do Parque Olímpico, mas beneficiar interesses privados de empresas que se nutrem com a 

crescente especulação imobiliária da região.  

A iniciativa da Prefeitura de incorporar o projeto formulado pelos moradores estaria, por 

sua vez, em pleno acordo com os preceitos legais de se garantir a participação da sociedade na 
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formulação e implantação das políticas públicas, além de estar em consonância com a concepção 

do Programa Morar Carioca, desenvolvido pela própria administração municipal desde 2010, com 

o objetivo de “promover a inclusão social, através da integração urbana e social completa e 

definitiva de todas as favelas do Rio até o ano de 2020” e oficialmente apresentado como “parte 

do legado da Prefeitura para realização das Olimpíadas”27. Nesse sentido, consideramos que 

urbanizar a Vila Autódromo, assim como tem sido feito em diversas favelas da cidade, poderia 

produzir efeitos sociais positivos no sentido de promover a maior integração entre a localidade e o 

entorno. 

Desse modo, enfatizamos que, ao priorizar a urbanização da Vila Autódromo e sua 

integração com o bairro e, especificamente com o futuro Parque Olímpico, em detrimento da 

remoção, a atual gestão municipal teria a oportunidade de deixar um importante legado social, 

favorecendo a construção de uma cidade menos desigual e injusta, em que a diversidade social 

seja vista não como um empecilho ao desenvolvimento, mas como uma característica positiva e 

inerente à vida urbana. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 http://www.rio.rj.gov.br/web/smh/exibeconteudo?article-id=1451251 
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