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Campanha Despejo Zero

Articulação nacional que reúne mais de 175 organizações, entidades, 
movimentos sociais e coletivos para atuar contra os despejos e remoções 
forçadas de famílias do seu local de moradia.

Foi lançada em julho de 2020, durante a pandemia da Covid-19, mas aborda 
um problema estrutural das cidades brasileiras: a falta de moradia adequada 
para todas e todos. 

3 grupos de trabalho: mapeamento, comunicação e incidência.

Núcleos estaduais, regionais e grupo facilitador nacional

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022







Aumento de 
655% no número de 
famílias ameaçadas 
de perder sua moradia 
desde o início da 
pandemia (março 
2020)

Aumento de 
393% no número de 
famílias despejadas 
desde o início da 
pandemia (março 
2020)

Campanha Despejo Zero



Campanha Despejo Zero

Aumento de 393% no número de famílias despejadas no Brasil nos últimos 
dois anos

6.373 famílias entre março e agosto de 2020 🡪 31.421 famílias até maio de 2022

Aumento de 655% no número de famílias ameaçadas de perder sua moradia 

18.840 famílias entre março e agosto 2020 🡪 142.385 famílias ameaçadas até maio 2022

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



Famílias ameaçadas Famílias despejadas



Pessoas ameaçadas Pessoas despejadas



Crianças ameaçadas Crianças despejadas



Mulheres ameaçadas Mulheres despejadas



Idosas(os) ameaçadas(os) Idosas(os) despejadas(os)







Dados de Março de 2020 
até Maio 2022



Ameaças de despejo

São Paulo, Amazonas e Pernambuco seguem sendo os estados onde mais 
famílias estão ameaçadas de perder sua moradia

SP 45.183 famílias; AM 29.231 famílias; PE 19.278 famílias

O número de famílias ameaçadas na Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Goiás também chamam a atenção. 

PB 9.973 fam; RS 8.121, PA 4.394 fam, PR 4.350 fam; RJ 3.481 fam, CE 3.389, GO 2.760 fam
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Dados de Março de 2020 
até Maio 2022



Despejos

São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas seguem sendo os estados onde mais 
famílias foram despejadas

SP 6.229 famílias; RJ 5.590 famílias; AM 4.031 famílias

O número de famílias despejadas no Ceará, Paraná, Goiás e Pernambuco 
também chamam atenção

CE 3.585 famílias, PR 1.716 famílias, GO 1.623 famílias, PE 1.165 famílias, 

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



Tororó, Salvador, BA



Violação de direitos

Medidas judiciais e leis que proíbem os despejos e estão sendo desrespeitadas

• ADPF 828 do Ministro do STF Luís Roberto Barroso

• Lei Federal Nº 14.216/2021 sancionada em outubro de 2021 (após veto do Presidente Jair 
Bolsonaro, e derrubada do veto presidencial no congresso) 

• PLs estaduais aprovados em diversos estados como RJ, SP, AM, PE

• Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Direitos Humanos

• Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos da ONU

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



Despejos suspensos

120 casos de despejo foram suspensos 
desde o início da campanha, evitando 
que mais de 24.231 famílias perdessem 
sua moradia. 

Esse resultado é fruto do esforço conjunto 
e coordenado da Campanha Despejo 
Zero que coleta e dissemina informação, e 
atua na defesa ativa em processos 
judiciais e administrativos envolvendo 
conflitos fundiários no campo e na cidade, 
bem como em práticas de incidência 
política e institucional nos órgãos públicos



Por que prorrogar a ADPF 828?

• A ADPF 828 teve papel fundamental para evitar despejos em escala nacional e foi uma das 
ferramentas que ajudou a proteger mais de 24 mil famílias desde o início deste 
mapeamento.

• Outras medidas importantes foram leis estaduais e municipais que foram aprovadas 
barrando despejos, apesar de vários vetos do poder executivo, como em São Paulo, estado 
com o maior número de despejos e ameaça do país. 

• Contudo, preocupa o número de famílias despejadas e ameaçadas que continua 
aumentando apesar das medidas de proteção federal, estaduais e municipais 

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



Possíveis impactos na população de rua
A população de rua pode quadruplicar se a suspensão dos despejos
 não for prorrogada

1. Segundo estimativa da Campanha Despejo Zero há hoje cerca de 260 mil pessoas* em 
situação de rua. 

2. Trata-se de um número 20% maior do que o levantado pelo IPEA em 2020, antes da 
pandemia.

3. Levantamento da UFMG em 2021 indica que cerca de 87% da população em situação de 
rua eram de adultos entre 18 e 59 anos, e 10% de pessoas acima de 60 anos.

4. Diante da atual crise econômica e social, também é notável a mudança no perfil do 
morador de rua. Atualmente é visível um maior contingente composto por mulheres, 
crianças, idosos e famílias inteiras

5. Se com o aumento de 20% a situação já é de calamidade pública, o que acontecerá se 
mais de meio milhão de pessoas forem despejadas?

*a estimativa foi realizada com base nos dados do IPEA, 2020, do estudo "Incontáveis, de 2021 e em notícias de jornal;
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Possíveis impactos na população de rua
Simulação do aumento da população em situação de rua 
(caso não seja prorrogada a suspensão dos despejos)
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2020 até Maio 2022



Possíveis impactos na população de rua
a política para população de rua, que já é insuficiente, 
não dará conta de atender esse novo perfil demográfico* 

*dados do estudo realizado em 2021 pela Comissão Extraordinária de Defesa dos  Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo 

1. Os abrigos não têm espaços adequados para receber crianças. 

2. Há muitos problemas de salubridade nos abrigos como percevejos e 

fezes de pombo nas camas além de banheiros quebrados e 

entupidos.

3. A alimentação oferecida nos abrigos é insuficiente.

Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



*dados do estudo realizado em 2021 

pela Comissão Extraordinária de Defesa 

dos  Direitos Humanos e Cidadania da 

Câmara Municipal de São Paulo 

a inadequação dos abrigos* 
Possíveis impactos na população de rua
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*dados do estudo realizado em 2021 

pela Comissão Extraordinária de Defesa 

dos  Direitos Humanos e Cidadania da 

Câmara Municipal de São Paulo 

Possíveis impactos na população de rua
a inadequação dos abrigos* Dados de Março de 

2020 até Maio 2022



*dados do estudo realizado em 2021 

pela Comissão Extraordinária de Defesa 

dos  Direitos Humanos e Cidadania da 

Câmara Municipal de São Paulo 

a inadequação dos abrigos* 
Possíveis impactos na população de rua Dados de Março de 

2020 até Maio 2022



*dados do estudo realizado em 2021 

pela Comissão Extraordinária de Defesa 

dos  Direitos Humanos e Cidadania da 

Câmara Municipal de São Paulo 

a inadequação dos abrigos* 
Possíveis impactos na população de rua
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E a política habitacional?
está sem recurso, sem programa, sem projeto!

1. O governo federal cortou 98% dos recursos para a produção de 

novas unidades habitacionais para a faixa direcionada para famílias 

com renda de até R$1.800 e que compõem a maior parte do déficit 

habitacional do país

2. Sem política habitacional estruturada, para onde vão as famílias 

que forem despejadas?
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Sem casa, sem trabalho, sem renda 

1. O número de brasileiros passando fome dobrou no Brasil nos últimos dois anos 

e chegou a 33 milhões de pessoas em 2022. 

2. Desemprego atinge hoje quase 12 milhões de brasileiros

3.  70% das famílias ganham até 2 salários mínimos

4. “Sobra mês no fim do salário” ou seja, para 75% das famílias brasileiras  o salário 

acaba antes mesmo que as famílias consigam comprar e pagar o básico como cesta 

básica, roupa e o aluguel. Só a cesta básica consome 56% do salário mínimo.

5. A inflação segue em disparada, reduzindo ainda mais o poder de compra das 

famílias brasileiras. Botijão de gás e energia elétrica estão entre os maiores 

aumentos
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Sem educação, sem saúde, sem futuro

A moradia é a porta de entrada para os direitos. Sem ela, as 

famílias podem perder o vínculo com a escola, com os postos 

de saúde, com os demais serviços sociais afetando sobretudo 

as crianças, os pilares fundamentais para a construção de um 

futuro mais igualitário e democrátivo.
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No tocante à reforma agrária, o cenário também é desalentador. A 
comparação da Lei Orçamentária Anual de 2020 com o projeto de 
LOA de 2021 já mostrava diminuição em 99,5% dos valores para 

as ações de Reforma Agrária e Regularização Fundiária, de 
-82,30% para Monitoramento de Conflitos Agrários e Pacificação 

no Campo e de -94,60% para Aquisição de Terras

Reforma agrária Dados de Março de 
2020 até Maio 2022



Beco do Fagundes, Betim, MG. 
Fotos: Rede de Apoio à Comunidade do Beco Fagundes. 03/3/22






