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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 001.2022/DPMG/CETUC/DPDH  

 

Excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

Sr. Fernando Scharlack Marcato 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, bairro Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 7º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2022. 

 

Considerações e Recomendações:  

Procedimento de desapropriação por utilidade pública para construção do Rodoanel. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado, 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA DE DIREITOS HUMANOS, COLETIVOS E SOCIOAM-

BIENTAIS e da COORDENADORIA ESTRATÉGICA EM TUTELA COLETIVA, no exercício das 

atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos art. 5°, inciso LXXIV c/c art. 

134, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 129, da Constituição 

do Estado de Minas Gerais c/c artigos 1° e 4°, incisos I, II, III, VII, VIII, X e XI da Lei 

Complementar Federal nº 80/94 e art. 5°, incisos I, VI e IX, da Lei Complementar Estadual 

65/2003 e demais dispositivos pertinentes à espécie, vem, perante Vossa Excelência, expor 

os fatos e recomendar o que segue: 
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Chegou a conhecimento da Defensoria Pública de Minas Gerais a notícia de 

que o Estado aprovou a construção de via pública denominada Rodoanel Metropolitano 

(Decreto n. 06/2021, da Secretaria de Infraestrutura), obra que, em seu traçado, prevê 

atravessar diversos bairros e aglomerações urbanas, dentre elas o bairro Nascentes 

Imperiais, em Contagem/MG. 

 

Em razão disso, a instituição, por meio da Defensoria Pública Especializada de 

Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais e da Coordenadoria Estratégica em Tutela 

Coletiva (CETUC), participou de audiência pública promovida pela Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), ocorrida em 18 de 

maio de 2022, às 17h, na cidade de Contagem/MG. Naquela oportunidade, ouvida a 

comunidade potencialmente atingida no processo de execução da referida obra pública, 

foram apresentadas as seguintes queixas: 

 

a) impacto da obra sobre os córregos e leitos d’água que integram a Bacia de 

Vargens das Flores, que alimenta o reservatório hídrico do Paraopeba, gerando impacto em 

matas relevantes para o sistema de reabastecimento de águas; 

 

b) contradição no uso de recursos do acordo do rompimento da Barragem de 

Brumadinho (oriundos de um desastre socioambiental) para causar novos potenciais danos 

ao ecossistema e à natureza; 

 

c) discordância com o traçado do Rodoanel apresentado pelo Governo até o 

momento, tendo em vista a necessidade de justificativa das remoções pretendidas (apesar 

de se reconhecer a importância da realização de obras de melhoramento das vias públicas e 

dos meios de transporte); 
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d) impactos da obra com desapropriações e reassentamentos, haja vista que 

o traçado apresentado pelo Estado prevê atravessar diversos bairros de Contagem/MG; 

 

e) dificuldades na garantia de indenização da posse aos moradores, em razão 

de muitos se encontrarem em assentamento irregular, desprovidos de registro de imóvel 

(ausência de titularidade da propriedade), não havendo previsão de reassentamento; 

 

f) ausência de transparência no processo de aprovação da obra, uma vez que 

as comunidades potencialmente atingidas não foram informadas sobre como se dará a 

desapropriação e as respectivas indenizações; 

 

g) previsão do traçado do Rodoanel, considerada uma via de trânsito rápido, 

margeando unidades hospitalares, unidades básicas de saúde, gerando, com isso, impactos 

de poluição sonora inadequados à saúde, havendo, ainda, preocupação com desvalorização 

de imóveis lindeiros; 

 

h) preocupação com o processo de regularização fundiária em favor dos 

moradores desprovidos de título de propriedade, havendo relatos de adoecimento das 

pessoas, inclusive com avisos de suicídio. 

 

É certo que é prerrogativa do Poder Público promover intervenções urbanas 

na propriedade privada em nome do interesse público, fundamentada no artigo 5º, inciso 

XXIV, da Constituição Federal, segundo a qual: “a lei estabelecerá o procedimento de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante a 

justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. 

 

Referido dispositivo constitucional se encontra regulamentado pelo Decreto-

Lei n. 3365, que prevê a possibilidade de desapropriação, mediante declaração de utilidade 
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pública, visando à abertura, conservação e melhoramento de vias (art. 5º, alínea “i”), sendo 

esta a hipótese do empreendimento que envolve a construção do Rodoanel. 

 

Ocorre que a abertura de referida via pública demandará a desapropriação de 

inúmeros imóveis situados na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Malgrado não 

se trate de obra de execução municipal, fato é que a Lei 10.257/2001 estabelece diretrizes 

da política pública urbana, tendo como princípio “a justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização” (artigo 2º, inciso IX). Isso implica reconhecer que 

os possíveis ganhos da sociedade com obras e intervenções públicas não podem redundar 

em prejuízos às famílias atingidas no processo de sua execução. 

 

Por esse motivo, as famílias desapossadas têm direito à substituição do 

patrimônio por justa indenização, com fundamento no artigo 182, § 3º e artigo 5º, inciso 

XXIV, ambos da Constituição Federal. Essa compensação tem natureza pública e se impõe 

como forma de equilíbrio entre o interesse público e privado. 

 

Assim sendo, o valor das benfeitorias realizadas no imóvel e o valor do bem 

expropriado devem espelhar seu preço de mercado para que a indenização seja considerada 

justa, ainda que para isso seja necessária a elaboração de laudo técnico para sua apuração, 

conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1923174/MG, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 23/03/2022). 

 

Por conseguinte, a justa indenização implica em não haver diminuição do 

patrimônio do expropriado. E isso só é possível se o valor pago pelo bem lhe der condições 

suficientes de adquirir outro imóvel na mesma região e em padrão similar, para que não 

haja prejuízo relacionado às relações de trabalho, à educação das crianças e aos vínculos 

com a comunidade ou o bairro onde o núcleo familiar se estabeleceu. 
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Ademais, vale consignar que, no processo de expropriação, cumpre ao poder 

público o dever de notificar o proprietário atingido pela desapropriação, apresentando-lhe 

o valor da oferta de indenização, para fins de eventual celebração de acordo. Contudo, em 

caso de instauração de processo judicial por inexistência de acordo entre as partes, a imissão 

provisória na posse somente poderá ser feita mediante o depósito do valor previamente 

oferecido (conforme previsão do art. 10-A e art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3365). Deste modo, 

não se concebe a retirada do patrimônio do indivíduo sem que lhe seja conferido valor 

bastante para suprir seu direito de acesso à moradia. 

 

Ainda que a comunidade desalojada pela execução de obra pública esteja 

territorialmente instalada em assentamento irregular, ou seja, na hipótese de os moradores 

não possuírem título da propriedade, a posse (estado de fato) deve ser indenizada de forma 

semelhante à propriedade (formal e com titulação). Isso porque, consoante jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o pagamento de indenização em razão da perda da 

posse do imóvel expropriado, aplicando-se o mesmo critério da justa e prévia reparação 

(AgInt no AREsp. 870.755/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16.11.2018). 

 

Deve-se considerar, ainda, que o direito à moradia é direito fundamental, 

previsto no art. 6º, da Constituição Federal, que deve ser garantido nos casos de remoções 

forçadas em assentamentos irregulares, como forma de justa e prévia indenização, mediante 

proposta do Poder Público de reassentamento em unidades habitacionais produzidas com 

recursos públicos, próximas ao local da remoção forçada, sem ônus para as famílias 

atingidas, impacto socioambiental e orçamentário que deve ser mensurado na execução das 

obras e intervenções urbanas. 

 

Esses assentamentos possuem o direito público subjetivo à regularização 

fundiária, que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

que visam à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o 
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pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto na Lei Federal 13.465/2017. 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e 

a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma dos art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988); 

 

CONSIDERANDO que é dever do Estado dar efetividade aos princípios 

constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, bem como cumprir com seus 

objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de promover 

o bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação (art. 1º, incisos II e 

III, e art. 3º, I e IV, da CRFB/1988); 

 

CONSIDERANDO que o direito à moradia um direito humano previsto em 

diversas declarações e tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Estado 

Brasileiro é parte, em especial na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo 

XXV), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (artigo 11), 

na Convenção Sobre os Direitos da Criança de 1989 (artigo 21), na Declaração sobre 

Assentamentos Humanos de Vancouver de 1976, na Agenda 21 sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 (Capítulo 7); e que os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, são equivalentes às 

emendas constitucionais, por força do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO que o Comentário Geral n. 7, do Comitê dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, explicita que os despejos forçados não podem 

resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis à violação dos direitos humanos, 

incumbindo ao Poder Público garantir alternativa de moradia aos que sofrerem despejos; 
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CONSIDERANDO que a existência de vários julgados proferidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no bojo de ações de desapropriação, em que a Corte reconhece os 

direitos possessórios sobre o bem desapropriando (EDcl no AgRg no Agravo em REsp nº 

361.177/RJ; AgRg no AgRg no REsp 1226040/SP; Agravo no REsp 19966/SP); 

 

CONSIDERANDO que o reassentamento tem o caráter indenizatório quando 

ofertado para famílias situadas em assentamentos informais, que estão sofrendo remoções 

forçadas, na intenção de se substituir a prévia e justa indenização, tudo conforme artigo 182, 

§ 3º, da CRFB/1988,  

 

CONSIDERANDO que o reassentamento deve ofertar melhores condições de 

vida e urbanidade, respeitando as características socioeconômicas das famílias removidas;  

 

CONSIDERANDO que a remoção das famílias e a inserção delas em 

atendimento provisório (por meio de política pública de pagamento de aluguel social), ainda 

que pago com recursos do Poder Público, tem efeitos no mercado imobiliário1 e implica em 

gastos para o Estado e desconforto para as famílias, que estarão em uma situação provisória 

e submetidas a cíclicos reajustes de valor de mensalidade;  

 

CONSIDERANDO, ainda, os princípios da eficiência, da economicidade, e a 

imperiosa necessidade de buscar soluções pela via extrajudicial, como valorização do 

diálogo, da mediação e da participação democrática das comunidades atingidas, como 

princípios pacificadores, em atendimento ao disposto na Lei Complementar Federal 80/94 

(com as alterações produzidas pela Lei 132/09); 

 

 
1 O aumento na demanda pelo aluguel em uma dada região provoca o aumento do valor do mesmo.  
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CONSIDERANDO que é prerrogativa do membro da Defensoria Pública 

requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao 

exercício de suas atribuições (artigo 128, X, da Lei Complementar Federal n.º 80/1994); 

 

RECOMENDA sejam adotadas as seguintes providências: 

 

a) Que no processo de realização das remoções forçadas em bairros e 

assentamentos atingidos pelo traçado do Rodoanel, o Poder Público realize prévio cadastro 

social dos moradores impactados, anteriormente à selagem dos imóveis, garantindo o 

reassentamento das famílias em unidades habitacionais construídas com recursos 

públicos, próximas ao local da remoção forçada, sem ônus para as famílias removidas, 

como forma de garantia do direito à prévia e justa indenização, bem como a preservação 

dos vínculos sociais e comunitários erigidos; 

 

b) Que as unidades habitacionais ofertadas para reassentamento, caso sejam 

construídas em imóveis verticais, contenham no máximo 4 andares, haja vista que a 

existência de elevador pode importar em aumento no custo de manutenção dos prédios, 

sendo fundamental, ainda, que as unidades tenham no mínimo 70 m2, tenham oferta de 

apartamentos de 2 e 3 quartos (conforme número de integrantes da família), com vagas 

de garagem e individualização de hidrômetro; 

 

c) Que o Poder Público proceda a todas as diligências possíveis para garantir 

que o cidadão ou cidadã que possui a posse de imóvel desapropriado, e que seja removido 

involuntariamente de sua moradia em razão da obra, seja imediatamente reassentado em 

unidade habitacional próxima ao local de onde foi retirado, sendo o novo imóvel ofertado 

como forma de indenização, evitando a inserção da pessoa em atendimento provisório 

pago com recursos públicos (como é o aluguel social);  
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d) Que seja elaborado estudo de instauração de REURB, para mera titulação 

dos imóveis ocupados, a fim de regularizar a propriedade, proporcionando que as pessoas 

desapropriadas que não desejem o reassentamento ofertado pelo Estado sejam 

indenizadas pela propriedade e edificação, em valor suficiente para assegurar o acesso 

efetivo ao direito de moradia, evitando-se a discussão do valor indenizatório pela posse; 

 

e) Subsidiariamente, caso justificada a impossibilidade de instauração da 

REURB, que o Poder Público ofereça, àquele cidadão que recusar o reassentamento, valor 

de indenização que contemple as benfeitorias (acessão artificial/edificação) como também 

a posse do imóvel alvo da desapropriação, caso não tenha sido previamente titulado no 

imóvel mediante o procedimento da REURB, evitando que haja empobrecimento do cidadão, 

permitindo que fique indene de prejuízos e que tenha recursos suficientes para assegurar 

acesso a uma nova moradia em padrão similar; 

 

f) Que, em último caso, na hipótese de ajuizamento de ação de 

desapropriação, que a Procuradoria do Estado indique no polo passivo da ação, além do 

proprietário registral, o ocupante, para que este, no processo judicial de desapropriação 

do terreno, possa reivindicar a indenização da posse, sem prejuízo do eventual ajuizamento 

de ação autônoma contra o posseiro, para a desapropriação das edificações, caso não haja 

acordo quanto à indenização destas acessões, como tem sido praxe do Estado e dos 

Municípios. 

 

Entendemos que, no caso de imóveis ocupados, fica inviabilizada a tentativa 

de negociação extrajudicial da indenização da propriedade, tendo em vista a necessidade de 

ressarcimento da posse e garantia de direito à moradia do posseiro. 
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As requisições e recomendações supra têm por escopo garantir transparência 

ao processo de execução da obra pública, bem como preservar a dignidade e o direito 

fundamental à moradia das famílias atingidas por obras e intervenções públicas. Isso porque 

a desapropriação sem prévia e justa indenização, ou seja, aquela que indeniza apenas a 

benfeitoria (acessão artificial), ignorando a posse e suas benfeitorias em valor de mercado, 

importa em empobrecimento dos atingidos e gera empecilhos ao alcance de novo imóvel 

similar. Ademais, rechaça-se que se inicie a remoção forçada das famílias sem que estejam 

concluídas as obras para seus respectivos reassentamentos, tendo em vista a necessidade 

de se evitar que os moradores que sofreram desapropriação fiquem por longo tempo em 

atendimento provisório (política de aluguel social, em valores insuficientes)2.  

 

A Defensoria Pública reconhece o empenho da Administração Pública em 

promover as melhoras urbanas na cidade, mas não entende ser admissível que, em nome 

deste progresso, as famílias que sofrem remoções forçadas sejam empobrecidas por ação 

de quem tem por dever promover o desenvolvimento social. 

 

Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para resposta ao que foi acima exarado. 

Requisita-se a apresentação de cronograma para as atuações programadas sobre o tema. 

 

Por fim, a Defensoria Pública de Minas Gerais se coloca à disposição para 

acompanhar a implementação das recomendações, bem como participar de eventuais 

construções e debates que se façam necessários. Atenciosamente, 

 
 

Paulo Cesar Azevedo de Almeida 
Defensor Público 

Madep 883 

Cleide Aparecida Nepomuceno 
Defensora Pública 

Madep 489 
 

 
2 Aluguel social aqui compreendido como aquele pago com recursos públicos em valor previamente fixado por 

lei em sentido genérico.  
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