
 

   
   

Manifestação Pública em favor do direito à moradia e a cidade 
Apoio aos moradores do Edifício situado à Avenida Amaral Peixoto, 327, Centro de Niterói.  

   
Niterói, 06 de junho de 2019.   

   
Aos moradores da cidade de Niterói  
 
 

A casa/moradia tem para nós lugar essencial na construção social, seja do indivíduo, da família                
ou da comunidade. É local de descanso, segurança, liberdade e intimidade. É a célula mínima de                
um recorte social e espacial que nos torna pertencentes a um lugar, comunidade, sociedade,              
cidade. 

Por seu papel singular na construção social, e sendo condição “sine qua non” para o                
desenvolvimento humano, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no item 1 do              
seu artigo 25, destaca o direito à moradia como um direito humano universal, juntamente com               
saúde e bem estar, alimentação e vestuário. 

A Constituição Federal de 1988, por força do disposto na Emenda Constitucional de nº 26, de                 
14 de fevereiro de 2000, em seu art.6º consagra esse entendimento, dispondo que: “São direitos               
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a                
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos              
desamparados, na forma desta Constituição.” A moradia, portanto, se vincula a dignidade da             
pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Há ainda a Lei Federal No. 11.888/2008, assegura assistência técnica pública e gratuita para o                
projeto e a construção de habitação de interesse social às famílias de baixa renda,              
regulamentando instrumento da política urbana presente no Estatuto da Cidade. 
No entanto, mesmo fazendo parte dos direitos fundamentais sociais, a moradia ainda é um sonho               
distante para muitos brasileiros.  

O déficit habitacional é um problema crônico no país. Segundo levantamentos realizados pela              
pela Fundação João Pinheiro em 2015, faltam 6,3 milhões de domicílios no Brasil. A Pnad, do IBGE,                 
revelou aumento de 143 mil domicílios ocupados em 2015 para 145 mil 2016.  

A ausência de políticas habitacionais empreendidas pelo Estado só evidencia a distância que a               
moradia possui das políticas de estado. 

Em Niterói, a Prefeitura de Niterói anunciou para esta sexta-feira (7/6), o despejo, com uso de                 
força policial, das famílias que vivem no Prédio da Caixa, no número 327 da Avenida Amaral                
Peixoto, no Centro. Muitos idosos, crianças, famílias inteiras estão com o seu direito a ter um teto                 
ameaçado. Informou ainda que as pessoas removidas do prédio serão levadas para o 3º BI, quartel                
desativado em Venda da Cruz. Cabe ressaltar que o lugar abrigou durante mais de três anos, em                 
péssimas condições, os sobreviventes da Tragédia do Bumba, de 2010.  

Durante toda a semana, os moradores foram abordados por funcionários da Secretaria             
Municipal de Assistência Social que, acompanhados de policiais militares, deram o aviso do             
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despejo, determinado em decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Niterói, a pedido do Ministério                
Público Estadual da Tutela de Meio Ambiente, em meio a uma ação de 2013. 

O motivo alegado na ação judicial para a interdição do prédio e consequente despejo é o risco                  
de incêndio em função das condições das instalações elétricas. Há cerca de dois meses, a energia                
foi cortada pela Enel com autorização da Justiça. A Companhia Águas de Niterói já havia cortado o                 
fornecimento de água no prédio de 12 andares, 382 moradias e 13 lojas. Ou seja, os moradores                 
tem vivido em condições subumanas, sem água, sem luz, sem esgoto, como forma de expulsá-los               
do local. 

Na última semana, a Prefeitura concedeu o aluguel social para parte dos moradores, mas               
muitas famílias não conseguiram ter acesso ao benefício por dificuldades na documentação,            
mesmo morando em alguns casos há mais de uma década no prédio. De qualquer modo, o aluguel                 
social só será garantido por um ano, prorrogável por mais um.  

O direito fundamental à moradia não está sendo assegurado a esses cidadãos. A expulsão a                
força, sem a devida garantia a uma moradia digna a esses cidadãos, contraria princípios básicos da                
nossa Constituição e afronta o Estado Democrático de Direto. 
Há muitos idosos e crianças entre as pessoas que permaneceram no prédio, onde convivem              
moradias de proprietários, de inquilinos regulares e de uma ocupação coletiva. Na luta pelo direito               
à moradia, a comunidade criou a campanha "O Prédio da Caixa Vive", com uma página no                
Facebook, com diversas fotos e histórias das pessoas que ali vivem.  
Além de terem de enfrentar a insalubridade do prédio sem água e sem luz, os moradores ainda                 
têm sofrido muito com a imagem propagada por alguns setores da sociedade de que ali seria                
endereço apenas de violência e criminalidade. Além de não receberem do Estado o que a lei os                 
assegura, são molestados e marginalizados, o que só os distancia do tecido social do qual               
inevitavelmente fazem parte. 

É de responsabilidade da Prefeitura garantir que essas pessoas tenham acesso a todos os               
direitos sociais previstos em nossa legislação e que não sejam alvos de perseguições, dada a               
fragilidade social e econômica que enfrentam. Não há mais espaço em nossa sociedade para que               
os cidadãos não tenham lugar na própria cidade, que não tenham acesso aos seus direitos               
mínimos constitucionais. A dignidade humana é um limite que não podemos permitir que seja              
desrespeitado. 

O Núcleo Leste Metropolitano do IAB vem publicamente se posicionar em favor do movimento               
de luta pela moradia dos moradores do chamado “Prédio da Caixa” edifício situado na Avenida               
Amaral Peixoto, 327, Centro. 
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