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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA FAVELA DE RIO DAS PEDRAS/RJ – 

PROJETO ENDEREÇO LEGAL  

 

RESUMO 

O presente trabalho é resultado de um projeto desenvolvido por um núcleo de 

pesquisa sediado dentro a favela de Rio das Pedras/RJ, a terceira maior favela do 

Brasil segundo o IBGE, composto por pesquisadores de diferentes níveis 

acadêmicos. O referido trabalho está em sua terceira etapa e tem por objetivo 

contribuir para viabilização da regularização fundiária da favela. O projeto conta com 

a parceria da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, que implementou no núcleo de 

cidadania um Ponto de Orientação Urbanística e Social- POUSO. Através desta 

parceria pretende-se a implementação de CEPs nas ruas e becos da comunidade, 

viabilizando não apenas a entrega de correspondências em domicilio, como a 

comprovação da residência dos moradores, que terão ampliada sua cidadania.  

INTRODUÇAO 

Conforme já explicitado o projeto esta sendo desenvolvido em etapas; Iniciou-se 

com o mapeamento da comunidade, acompanhado por um estudo minucioso de 

como era feita a distribuição de correspondências na região, comparando dados 

retirados do sites do IBGE, Correios e Instituto Pereira Passos, com informações 

fornecidas pelos moradores. Em um segundo momento foi realizada a instalação do 

Posto de Orientação Urbanista e Social - POUSO da prefeitura, com objetivo de, 

através da utilização dos mapas previamente confeccionados e com base nos dados 

coletados, iniciar um processo de classificação das moradias, visando a concessão 

de habite-se às unidades habitacionais. Nesse contexto, verificou-se que a maioria 

dos seus 310 (trezentos e dez) logradouros informais possui nomes iguais aos de 

locais fora da favela e, consequentemente precisam ser renomeados para 

possibilitar a formalização necessária para a referida concessão.  No atual estágio 

do projeto, 47 (quarenta e sente) ruas e becos localizados no centro de Rio das 

Pedras já estão sendo regularizados pela prefeitura. 

OBJETIVOS 



O principal objetivo do projeto é viabilizar o acesso à cidadania aos moradores da 

comunidade que tem limitados seus direitos, inclusive de acesso a justiça1, por não 

possuírem um endereço formal e por tanto não terem comprovante de residência.  O 

foco do projeto é, através da regularização dos becos e ruas, trazer urbanização à 

comunidade facilitando o acesso dos moradores à  serviços, tais como a coleta de 

lixo domiciliar e a iluminação pública das ruas.  Por fim o projeto pretende servir de 

modelo de regularização postal a ser aplicado futuramente nas demais comunidades 

do Rio de Janeiro.  

MEDODOLOGIA 

A metodologia utilizada está basicamente consubstanciada na pesquisa de campo, 

pois apenas através de uma abordagem in lócus, foi possível mapear e classificar as 

ruas e becos da favela, bem como consultar os moradores acerca do sistema postal 

utilizado na comunidade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto “endereço legal” esta em andamento a alguns anos dentro da favela de 

Rio das Pedras e sua importância pode ser refletida em várias áreas do 

conhecimento; do ponto de vista urbanístico faz-se necessária a implementação dos 

códigos postais e formalização das ruas para que se possa pensar em um próximo 

passo, como por exemplo a regularização do serviço de iluminação pública e coleta 

de lixo. Do ponto de vista da saúde, o projeto conta com a colaboração da clinica da 

família que funciona dentro da comunidade e em diversas reuniões realizadas ao 

longo do projeto os agentes da clinica frisaram a importância desta regulamentação 

para viabilizar obras de saneamento básico na região.2 Do ponto de vista jurídico, a 

regularização das residências possibilitaria o acesso dos moradores a bens e 

serviços como, por exemplo, a abertura de contas em banco. O sistema de 

correspondência atualmente praticado na comunidade conta com a associação de 

moradores e com correios comunitários, não sendo possível uma responsabilização 

                                                           
1 O código de processo civil exige a juntada do comprovante de residência na petição inicial.  
2 A falta de saneamento básico e a precária coleta de lixo são apontados pelos agentes como fatores 
determinantes na condição de saúde dos moradores do local.  



pelo extravio de correspondências, o que viola dentre outros dispositivos o direito ao 

sigilo de correspondência e a privacidade3.  

 

RESULTADOS PRELIMINATES 

Na atual etapa do projeto, além da confecção de mapas físicos e digitais, 

contemplando todas as ruas e becos da comunidade, que servem de base para 

pesquisas nacionais e internacionais nas mais diversas áreas, realizadas no seio da 

comunidade. Também podemos elencar como resultado alcançado a implementação 

do Posto de Orientação Urbanística e Social – POUSO , que além da classificação 

das ruas para concessão de habite-se presta atendimento a comunidade.  E por fim 

podemos destacar o inicio da efetiva regularização de 47 (quarenta e sete) ruas e 

becos localizados no centro de Rio das Pedras/RJ. 
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