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1. APRESENTAÇÃO1 

 

O presente relatório é fruto de um trabalho coletivo liderado pelo Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – FNRU no âmbito do “Projeto Fortalecendo a Rede da 

Reforma Urbana no Brasil”, financiado pela União Europeia e que deliberou como 

estratégico a realização de MISSÕES-DENÚNCIAS no Brasil. Compreendeu ainda 

uma  articulação da rede da reforma urbana através do FNRU, da Campanha Nacional 

Despejo Zero, do Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH, através da 

Comissão de Direito à Cidade e da Plataforma DHESCA Brasil.  

 A metodologia de “missão” é composta por momentos distintos entre si. O 

primeiro é identificado pelas PRÉ-MISSÕES em que primeiro existe uma articulação 

das redes nacionais e locais para a realização da atividade de Missão-Denúncia e se 

trabalha no Plano de Missão e no Cronograma das atividades. Essa ação coletiva do 

Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU pode-se dizer que teve mais de uma 

atividade de pré-missão, que é justamente a composição com as redes nacionais para 

discussão de uma estratégia conjunta de definição de critérios para a eleição das cidades 

que serão visitadas, discussão sobre o financiamento das atividades, dos participantes, 

estratégias de comunicação, dentre outros.  

A atividade de Missão-Denúncia, que vem após o cumprimento dessas etapas 

de pré-missão, inicia-se com a realização das visitas in loco pela rede local e pelas redes 

nacionais, ouvida e diálogo com os coletivos, comunidades e pessoas em situação de 

violação de direitos humanos. Essa parte da missão tem como objetivo garantir 

visibilidade às situações de violações vividas, que estão sempre na perspectiva do 

silêncio e da invisibilidade; e apurar em detalhes as condições vividas nos locais de 

violações, além de ouvir as demandas desses grupos. A outra parte da missão é a visita 

                                                        

1 Trabalharam na redação desse Relatório: Cristiano Müller, Guilherme Piantino Silveira Antonelli, Janaína 

Virgínia Carvalho Batista, Ronaldo Coelho, Adnamar Santos, Júlia Magnoni e Bruno Fonseca 
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às autoridades que teriam o dever de garantir os direitos e a prerrogativa de impedir as 

violações.  

Esse momento serve também para buscar alternativas com o poder público 

para supressão das violações e a busca de garantias de direitos. A Missão em 

Manaus/AM inovou nessa metodologia quando o Fórum Amazonense de Reforma 

Urbana propôs a criação de uma Mesa de Diálogo das entidades e movimentos 

populares do Amazonas com as autoridades do Sistema de Justiça e os Poderes 

Executivos, além das redes nacionais. O último momento da missão é a Audiência 

Pública, após a visita realizada às autoridades, quando se reúnem em audiência os 

apoiadores dos coletivos e comunidades atingidas, e os poderes públicos que têm a 

responsabilidade de garantia de direitos, onde farão uso da palavra e poderão ser 

questionados pelos presentes. “As missões também são de grande importância para as 

comunidades locais que têm os seus direitos violados, projetando-se como 

interlocutores válidos no espaço público, o que materializa vivências muitas vezes 

inéditas do ponto de vista da sua afirmação como detentores legítimos de direitos na 

sociedade.” 2 

Como resultado da audiência pública, são feitos encaminhamentos e pedidos 

urgentes para as autoridades e também conclusões sobre o resultado até então da 

missão realizada, com o compromisso de se apresentar um relatório da visita em 30 

dias. 

 

 

 

 

 

                                                        

2 Desafios dos Direitos Humanos no Brasil e a experiência das Relatorias Nacionais em DHESCA – Informe 2007-2009. Ed. Terra 

de Direitos. Curitiba, 2009, pd. 124. 
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2. ATIVIDADES ANTECEDENTES 

 

A missão foi provocada pelo Fórum Amazonense pelo Direito à Cidade 

diretamente ao Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU. A partir daí a 

articulação se deu com a Campanha Despejo Zero e o CNDH, e posteriormente 

também com a Plataforma DHESCA. A missão contou com várias reuniões virtuais 

de Pré-Missão entre as entidades, movimentos populares do Amazonas e as redes 

nacionais e também com reuniões virtuais entre as entidades e movimentos locais do 

Amazonas. Importante referir que as atividades presenciais da Missão foram definidas 

quando do avanço da vacinação da população brasileira contra a COVID-19 em todos 

os seus estados e a presença nas atividades seguiu os padrões determinados pelo 

Governo do Estado do Amazonas e pela cidade de Manaus/AM.   

As atividades de Pré-Missão, então, deliberaram pelo seguinte cronograma de 

ações, com definição das comunidades a serem visitadas, as autoridades e a audiência 

pública: 

 

CRONOGRAMA MISSÃO DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES AO DIREITO À MORADIA 

ADEQUADA E AO TERRITÓRIO NA CIDADE DE MANAUS – AMAZONAS 

25, 26 e 27 de outubro de 2021 

DATA LOCAL ATIVIDADES 

25/10 

Manhã 

 MANAUS/AM 1. Prédio Alcir Matos; 

2. Casa do Estudante ocupação Júlio Salas; 

3. Pico das águas, cachoeira grande, Arthur Bernardes; 
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25/10  

Tarde 

 

 MANAUS/AM 4. Ocupação Coliseu; 

5. Comunidade Nova Vida - área indígena; 

 

26/10 

Manhã  

 

MANAUS/AM 6. Re Ocupação Cidade das Luzes; 

7. Parque das Tribos. 

26/10  

Tarde  

 

MANAUS/AM 16h - Visita a Defensoria Pública da União - DPU 

 

27/10 

Manhã 

MANAUS/AM 10h- Mesa de Diálogo com as Autoridades  

27/10 

Tarde 

MANAUS/AM 14h- Audiência Pública no Auditório de Cáritas 

 

 

 

 

3. A MISSÃO EM DEFESA DO DIREITO À MORADIA E AO TERRITÓRIO 

NA CIDADE DE MANAUS/AM 

 

3.1. COMUNIDADES VISITADAS PELA MISSÃO 

 A seguir, serão feitos os relatos das questões expostas durante a missão-denúncia.  

3.1.1. Prédio Alcir Matos 

 

Quadro-Síntese 
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A Ocupação do Prédio Alcir Matos fica localizada no centro da cidade de 

Manaus/AM. É um prédio de propriedade do INSS, ou seja, do Governo Federal, mas 

que já estava destinado para requalificação para habitação de interesse social, com 

entidade já selecionada para organizar a reforma. As famílias que ocuparam o prédio 

são, em sua maioria, oriundas do despejo violento ocorrido na Ocupação Cidades das 

Luzes, também em Manaus/AM. A prefeitura concedeu aluguel social para parte das 

famílias que viviam no prédio, sendo que as 18 famílias que vivem lá hoje não aceitam 

o aluguel social e seguem resistindo. Foi também relatado para a missão que a SPU-

Superintendência do Patrimônio da União faz visitas constantes ao prédio, sob a 

alegação de que estão cuidando do patrimônio público. A missão-denúncia presenciou 

uma das visitas dos servidores da SPU, que adentraram o prédio sem nenhuma 

identificação e sem nenhum pedido formal ou informal aos moradores e passaram a 

circular no local sem motivo algum, com a intenção somente de causar 

constrangimento aos moradores e, principalmente, medo às dezenas de crianças que 

brincavam nos corredores do prédio naquele momento. 

Os moradores relataram para a missão que a SPU concretou o acesso aos 

andares superiores e também o acesso ao espaço de convívio da Ocupação, sob a 

alegação de que seria por razões de segurança e de risco de incêndio. Os moradores 

alegam que possuem Laudo de Estudo que aponta não existir qualquer tipo de risco 

de incêndio no prédio. 

Os moradores relataram ainda que tanto a SPU quanto a prefeitura e a 

Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas não fornecem ajuda 

humanitária às famílias que vivem no prédio. Elas enfrentam graves problemas de 

acesso à água, energia elétrica, saúde, assistência social e até falta de alimentação. 

Atualmente, os moradores não sofrem ameaça de despejo porque o processo 

de reintegração de posse ajuizada pelo INSS teve sentença improcedente, ou seja, o 

Juiz de Primeira Instância negou a reintegração de posse do prédio ao INSS justamente 

sob a alegação de que o prédio havia sido cedido para fins de reforma para habitação 

de interesse social, conforme relatado pelo Defensor Público da União - Dr. Ronaldo 

de Almeida Neto - que acompanha o caso. 
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Reivindicações 

 

As famílias reivindicam que:  

 Sejam incluídas no processo de reforma do prédio para fins de habitação de 

interesse social;  

 Segurança na posse com o fim e arquivamento do processo judicial de reintegração 

de posse;  

 Melhorias habitacionais urgentes no prédio com a liberação dos acessos bloqueados 

pela SPU;  

 Paralização das visitas de pressão contra os moradores realizadas por servidores da 

SPU; 

 Garantia de acesso à água, energia elétrica, saúde, assistência social e alimentação 

às famílias moradoras do prédio.   

 

 

Missão-Denúncia no saguão do Prédio da ocupação Alcir Matos. Foto: André Cavalcante 
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3.1.2. Casa do Estudante – Ocupação Júlio Salas 

 

Quadro Síntese 

 

A Ocupação da Casa do Estudante - Ocupação Júlio Salas tem esse nome em 

homenagem ao advogado Júlio Salas, que defendia as famílias juridicamente no 

processo judicial ajuizado pela UFAM - Universidade Federal do Amazonas. O Dr. 

Júlio Salas veio a falecer em março de 2021, vítima da COVID-19, e representa uma 

grande perda para a luta pelo direito à moradia digna no Brasil. Esse prédio também foi 

ocupado por famílias oriundas do despejo violento na Ocupação Cidade das Luzes, na 

cidade de Manaus/AM, e hoje resistem no prédio 08 famílias com 20 crianças que 

necessitam de apoio urgente dos poderes públicos no tocante ao acesso à água, energia 

elétrica, saúde, assistência social e alimentação. As famílias vivem de modo 

improvisado, buscando água com uma mangueira de 95 metros de comprimento até um 

prédio próximo a mais de duas quadras da ocupação.  

 

A situação das famílias é muito grave e urgente porque a qualquer momento 

podem ser despejadas do prédio, já que existe uma liminar de despejo para cumprimento 

que se encontra suspensa devido à suspensão desses processos na pandemia. 

 

 

Reivindicações 

 

As famílias moradoras do prédio reivindicam que:  

 Seja arquivado o processo judicial;  

 Seja discutida a viabilidade da reforma do prédio para habitação de interesse social;  

 Seja garantido acesso à água, energia elétrica, saúde, assistência social e 

alimentação para as famílias moradoras da ocupação. 
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Missão-Denúncia recebendo cópia do processo de reintegração de posse da ocupação Júlio Salas. Foto: 

André Cavalcante. 

 

  

 

3.1.3. Comunidades Artur Bernardes e Pico das Águas 

 

Quadro Síntese 

 

As comunidades de palafitas Arthur Bernardes e Pico das Águas foram 

ocupações localizadas em um Igarapé da Cachoeira Grande, na cidade de Manaus/AM, 

onde viviam por mais de 20 anos mais de 500 famílias em situações precaríssimas, com 

enchentes constantes e sem acesso aos serviços públicos. No ano de 2012, houve um 

incêndio na comunidade que agravou ainda mais a situação de precariedade. Essa 

catástrofe culminou na retirada das famílias vítimas do incêndio da Comunidade Arthur 

Bernardes. No local ainda vivem 30 famílias nessas condições, além de 60 famílias na 

comunidade Pico das Águas, que demandam também reassentamento. As famílias 

conquistaram a construção de 512 moradias através do programa PROSAMIM, que 

conta com recursos do BID e da Cooperação Andina de Fomento. Porém, até o presente 

momento, não foi construída nenhuma moradia e as famílias seguem esperando, 

vivendo de aluguel social. As famílias alegaram para a missão que os recursos já estão 
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com o Governo do Estado do Amazonas, mas que as obras não iniciaram porque o 

estado não apresentou contrapartidas financeiras ao projeto. 

 

Reivindicações 

 

Os moradores reivindicam:  

 A efetivação da promessa de construção de 512 apartamentos, em solos criados da 

Comunidade Arthur Bernardes (bairro São Jorge) e Comunidade Pico das Águas 

(bairro de São Geraldo);  

 A correção e atualização monetária das possíveis indenizações às famílias, que em 

2012, sofreram incêndio (Comunidade Arthur Bernardes) e que sofreram remoção 

(Comunidade Pico das Águas). 

 

 

 

Missão-Denúncia na comunidade Artur Bernardes-Pico das Águas. Foto: Cila Reis. 
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3.1.4. Ocupação Coliseu III 

 

 Quadro Síntese  

 

  A Ocupação Coliseu III é uma ocupação em área de propriedade da 

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus. Na localidade existe ainda 

a Ocupação Coliseu I e II. A SUFRAMA ajuizou ação de reintegração de posse contra 

as famílias para retomada da área. As famílias vivem no local há aproximadamente 8 

anos e já tiveram 2 tentativas de despejo sendo que em todos esses casos as famílias 

removidas voltavam para a ocupar a área por falta total de alternativa habitacional.  Os 

moradores relataram para a missão que padecem com a falta de serviços públicos na 

ocupação. Não há coleta de lixo ou é muito precária. Não há acesso ao transporte 

urbano, já que os moradores precisam caminhar 2 km até o ponto de ônibus mais 

próximo. Não há saneamento básico. Nem todas as famílias recebem benefício 

assistencial e relatam passar fome ou viver em estado de insegurança alimentar. É 

sonegado também o acesso à saúde. O posto de saúde mais próximo fica a 3km de 

distância e a falta de regularização fundiária acarreta dificuldades em marcar consultas 

médicas. A Defensoria Pública da União - DPU está acompanhando o caso e 

defendendo as famílias.  

 

 

Reivindicações 

 

Os moradores reivindicam:  

 A regularização fundiária para garantia da segurança na posse das famílias, para 

que seja garantido o direito à moradia;  
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 Acesso aos serviços públicos de modo integral e, principalmente, aos serviços de 

saúde, uma vez que o Posto de Saúde mais próximo fica a 3km de distância;  

 Acesso a mobilidade, devido à falta de transporte coletivo no local;  

 Acesso à alimentação e acesso à água.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Assembleia no Coliseu III, com vista à nova etapa da ocupação. Fotos: André Cavalcante 

 

3.1.5. Comunidade Indígena Nova Vida 

 

Quadro Síntese 

 

  A comunidade Nova Vida, localizada na zona norte de Manaus, ocupa parte de 

um sítio arqueológico, o Cemitério dos Índios, que pertence à União. Há três anos, 800 

famílias vivem sob ameaças de reintegração de posse. 300 destas famílias são indígenas, 

representadas em 14 povos indígenas de diversas etnias, entre elas Tikuna, Kokama, 

Baniwa, Marakanambê e Tukano.  Lá moram também não-indígenas, acolhidos pelas 

tribos.  

  O território fica em área da União. Uma ação civil pública movida pelo 

Ministério Público Federal pede a remoção das famílias ocupantes, alegando haver um 

cemitério indígena na área (sítio arqueológico). A comunidade defende que tem direito 

às terras que estão ocupando, principalmente se ali for um cemitério indígena. O IPHAN 
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já apontou que abre mão da área, mas o processo ainda está correndo. A comunidade 

existe desde 2018 e está protegida temporariamente por uma liminar do STF que 

protege povos originários. 

 Os moradores relatam ainda que vivem de modo extremamente precário e com graves 

problemas de falta de serviços públicos. A comunidade não tem acesso à água e a 

energia elétrica, o Posto de Saúde mais próximo não lhes atende porque não reconhece 

os moradores como moradores formais da região, não existe escola próxima. Além 

disso, os moradores relatam que não são atendidos nem pela FUNAI - Fundação 

Nacional do Índio, nem pelos poderes públicos municipais e estaduais, já que um ente 

público alega que é responsabilidade do outro, ficando as famílias totalmente excluídas 

de qualquer tipo de atendimento e prestação de auxílio público. 

Reivindicações 

 As famílias da Comunidade Nova Vida reivindicam:  

 O estabelecimento de diálogo com o Ministério Público Federal, o IPHAN e os 

poderes públicos municipais e estaduais;  

 Arquivamento da ação civil pública que pede a retirada das famílias;  

 A regularização do território e a urbanização;  

 Medidas URGENTES de garantia de acesso à água, energia elétrica, acesso à 

saúde, escola e garantia de segurança alimentar. 

 

Moradoras da Comunidade Nova Vida. Foto: Cila Reis 
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Missão-Denúncia em visita à Comunidade Nova Vida. Foto: André Cavalcante 

 

 

 

 3.1.6. Cidades das Luzes  

 

Quadro Síntese 

 

A Ocupação da comunidade Cidade das Luzes foi iniciada em 2013, tendo 

ocorrido reintegração de posse em 10/12/2015. A primeira tentativa de despejo não foi 

efetivada, mas a segunda sim. O despejo realizado pelo poder público foi extremamente 

violento, inclusive, levando à morte de moradores, além de terror, pânico e desabrigo 

de milhares de pessoas. Um morador foi preso por aproximadamente 4 anos em função 

da resistência à ordem de despejo.  A área foi reocupada e hoje abriga cerca de 900 

famílias que são remanescentes do despejo de 2015, e que seguem resistindo pelo 

direito de morar. No período da pandemia, as famílias passaram por situações muito 

difíceis, inclusive, com falta de alimentação. Hoje a ocupação está consolidada, tendo 

a Prefeitura construído uma avenida principal na Ocupação.  
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Porém, os moradores relatam que faltam os serviços públicos mais importantes 

como acesso à água e a energia elétrica, ambos muito precários na região. O transporte 

público também é um grave problema, já que o ponto de ônibus fica a 1 km da ocupação 

e o ônibus tem intervalos de 2 em 2 horas, e nos finais de semana de 4 em 4 horas. O 

mesmo ocorre com o acesso à saúde já que o posto de saúde mais próximo fica a 4 km 

da comunidade (UBS Campos Salles). Quanto à coleta de lixo, esta é precária e em 

alguns pontos da comunidade é inexistente. 

 

Reivindicações 

 

Os moradores demandam:  

 A segurança na posse com a regularização fundiária da comunidade Cidade das 

Luzes e sua urbanização;  

 Garantia de acesso aos serviços públicos de água, energia elétrica e transporte 

acessível;  

 Construção de um Posto de Saúde e uma escola próximos à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuta na (re)ocupação Cidade das Luzes. Foto: Cila Reis. 
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 3.1.7. Parque das tribos 

 

Quadro Síntese 

  O Parque das Tribos é uma ocupação de 38 povos indígenas que precisaram sair 

de suas aldeias por conta da exploração do garimpo e vir para a cidade de Manaus em 

busca de melhor acesso, estudo e trabalho. Mais de 700 famílias vivem no território, 

que fica na zona rural da capital amazonense. O êxodo indígena tem sido uma questão 

em Manaus porque a população não consegue permanecer em suas aldeias, onde 

prefeririam estar. No Parque das Tribos, a população luta pelo título de posse da terra 

para que não sejam despejados. Houve uma tentativa de despejo, mas as famílias 

resistiram. Além disso, batalham por melhor acesso à água e energia elétrica, pois há 

casas em que não tem energia elétrica. As famílias relatam também que a PANDEMIA 

trouxe o problema da fome com uma situação muito grave, sendo importante projetos 

de geração de renda para as famílias. 

  Apesar de todos esses problemas de infraestrutura, ainda assim a situação é mais 

sustentável na ocupação do que nas aldeias, onde a falta de serviços e políticas 

públicas é maior.  

Reivindicações 

 Os moradores demandam:  

 A regularização fundiária e a urbanização da comunidade Parque das Tribos já 

que não existe mais ameaça de despejo;  

 Acesso a serviços públicos de água, energia elétrica, geração de renda e garantia 

da segurança alimentar dos moradores. 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo com caciques na Ocupação Parque das Tribos. Foto: Cila Reis. 

 

 

3.2. Visita à Defensoria Pública da União – DPU 

 

  No dia 26 de outubro de 2021 a Missão-Denúncia teve audiência com a 

Defensoria Pública da União, representada pelo Defensor Dr. Ronaldo de Almeida 

Neto. A Missão-Denúncia pautou a situação do Prédio Alcir Matos tendo sido 

informada que a Justiça Federal sentenciou o processo de reintegração de posse 

julgando-o improcedente já que o Prédio havia sido destinado para a reforma em 

benefício de habitação de interesse social; a Missão-Denúncia pediu também que a DPU 

intervisse no caso da ocupação Júlio Salas - Casa do Estudante, por ser um prédio de 

propriedade da UFAM - Universidade Federal do Amazonas; a Missão-Denúncia pediu 

apoio da DPU ainda nos casos das Ocupações Coliseu I, II e III que são áreas de 

propriedade da SUFRAMA e onde já houve despejo de moradores, sendo informado 

que a Defensoria está acompanhando todas essas ações judiciais. 



17 

 

  A Missão-Denúncia pediu ainda que a DPU integrasse o processo da Mesa de 

Diálogo que tem por finalidade a intermediação de casos de conflitos fundiários 

territoriais urbanos com os poderes públicos e a busca de alternativas contra os 

despejos.  

 

3.3. Mesa de Diálogo com as Autoridades 

   

 No dia 27 de outubro de 2021 foi realizada a Mesa de Diálogo com as 

autoridades. Essa atividade que pretende ser permanente, foi liderada pelo Núcleo de 

Moradia e Fundiário da Defensoria Pública Estadual do Amazonas. Estavam presentes 

além de todos os integrantes da Missão-Denúncia, a Procuradoria Federal do Direito do 

Cidadão - PFDC, a Superintendência do Patrimônio da União - SPU e a Prefeitura 

Municipal de Manaus/AM. Nessa oportunidade foi possível trazer para as autoridades 

que estavam presentes todas as demandas que a missão-denúncia apurou junto às 

comunidades nos dias anteriores de visita e pedir imediatamente providências para 

garantia de direitos humanos das populações em estado de violação de direitos. Foi 

possível também iniciar diálogos importantes com a Superintendência do Patrimônio 

da União - SPU já que muitas áreas visitadas são de propriedade da União, como o 

Prédio Alcir Matos, a Ocupação Júlio Salas, a Ocupação Coliseu III e a Comunidade 

Nova Vida. Muito importante ainda, foi a presença da Procuradoria Federal do Direito 

do Cidadão - PFDC que tratou de acolher os pedidos de providências da missão-

denúncia para dar encaminhamentos. 

 

Além disso, nessa oportunidade ficou instalada a Mesa de Diálogo Permanente 

de Prevenção e Mediação de Conflitos Territoriais que pretende ser uma instância de 

intermediação de alternativas contra os despejos no estado do Amazonas e de garantia 

dos direitos humanos das populações vulneráveis que vivem em assentamentos 

informais e que estão em situação precária no que se refere ao acesso aos serviços 

públicos mais básicos. 
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No anexo deste relatório segue a ATA DE REUNIÃO MESA DE DIÁLOGO nº 

02/2021- 1ª DAF redigida pelo próprio Núcleo da Defensoria e que passa a ser parte 

integrante do presente relatório. 

 

  É importante considerar que existe no cenário jurídico nacional a liminar 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 828, a Lei nº 14.216/2021 e, especificamente quanto ao estado 

do Amazonas, a Lei Estadual nº 5.429/2021, que tratam especificamente da 

SUSPENSÃO das ações de reintegração de posse até final de Março de 2022 e no caso 

de findar o prazo, a necessidade de haver a mediação dos conflitos com garantia 

habitacional para os moradores ameaçados de despejo.  

 

  Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), também 

indica situações em que necessariamente deverá ser designada audiência de conciliação 

e mediação: (i) nos casos de conflitos sobre posse velha (ocupação anterior a ano e dia 

da propositura da ação), ainda antes de qualquer decisão liminar; (ii) quando, embora 

deferida a liminar, esta não seja efetivamente cumprida no prazo de 1 ano de sua 

concessão (art. 565, caput e §1º). Para estas audiências, deve haver intimação também 

da Defensoria Pública, Ministério Público e dos órgãos responsáveis pela política 

agrária e urbana, a fim de buscar solução adequada ao conflito. 

    

Atualmente o papel do Poder Judiciário, em sua atuação jurisdicional, não 

envolve resolver apenas a lide jurídica, mas analisar o caráter sociológico da demanda 

e suas implicações a nível econômico, social e cultural, a fim de garantir os direitos 

fundamentais de todos os envolvidos. Portanto, a obrigatoriedade da designação de 

audiência de conciliação visa ouvir toda a sociedade, compreender as ramificações 

decorrentes da reintegração ou manutenção da posse, atentando-se quanto à realidade 

do assentamento e o déficit habitacional local.  
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A dimensão objetiva dos direitos fundamentais acentua o dever de proteção 

em face de ameaças e de lesões, por parte do Estado (relação vertical) e particulares 

(relação horizontal). O exercício do direito à moradia, especificamente, exige a 

atuação estatal positiva, no sentido de realização de diversas prestações voltadas a sua 

satisfação, dentre elas o dever de promoção da regularização fundiária de 

assentamentos urbanos informais consolidados, compreendida como política pública 

– cumprindo, assim, o dever de perseguir os objetivos republicanos expostos no art. 

3º da Constituição Federal. Simultaneamente, a materialização destes direitos também 

envolve a atuação estatal negativa, no sentido de abster-se de realizar reintegração de 

posse, remoções e despejos que potencialmente violam os direitos humanos da 

população atingida, quando não lhes é garantido qualquer alternativa habitacional 

definitiva, conforme previstos nos tratados internacionais aderidos pelo Brasil.  

   

Como se vê, a Mesa de Diálogo Permanente de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Territoriais guarda fundamento no novo marco legislativo processual 

brasileiro que tem como vertente forte a aproximação das partes para a solução 

pacífica dos conflitos.  

 

 

  3.4. Audiência Pública 

 

 A audiência pública da missão-denúncia foi realizada no auditório da CÁRITAS 

na cidade de Manaus/AM. O momento exigia ainda muito cuidado porque o Brasil 

recém começava a garantir a segunda dose da vacina contra a COVID-19 e os casos 

de mortes e internações começavam a diminuir. Não foi possível garantir a lotação do 

auditório por conta disso, porém, a atividade foi muito representativa com a 

participação de dezenas de pessoas representando todas as comunidades visitadas pela 

missão-denúncia. 

 Foi realizada então uma audiência pública popular que foi facilitada pelas redes 

local e nacional que compõem a missão-denúncia. A audiência pública popular reuniu 
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falas de todos os representantes das comunidades que estavam presentes, uma 

apresentação dos dados sobre remoções e ameaças de remoções  levantados pela 

Campanha Despejo Zero e terminou com as recomendações da missão-denúncia 

pedindo providências para as autoridades em benefício e garantia dos direitos 

humanos das populações em estado total de violações. 

 

 

Audiência Pública popular em Manaus/AM. Foto: Cila Reis 

 

 

4.  O Contexto dos despejos na cidade de Manaus/AM durante a pandemia da 

COVID-19 a partir da Campanha Despejo Zero: Em Defesa da Vida no Campo e 

na Cidade.  

 

Antes mesmo do advento da pandemia da COVID-19, o modelo de 

desenvolvimento da América Latina e do Caribe vinha em um processo de estagnação 

e declínio, em razão de limitações estruturais severas e históricas, ocasionadas 

principalmente pelo alto índice de desigualdade social; austeridade no investimento 
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público, matrizes econômicas voltadas à geração e exportação de produtos de baixa 

tecnologia, dependente das variações em valores agregados no âmbito internacional; 

restrições de balanço de pagamento de dívidas externas e altos índices de 

informalidade decorrentes da precarização das relações laborais. Em face desta 

desestruturação de investimentos em políticas sociais, a região teve sua economia e 

sistema de saúde colapsados em decorrência da crise sanitária perpetrada pelo vírus 

da COVID-19.3 

No contexto brasileiro, a situação mostrou-se agravada diante da oposição do 

Governo Federal em adotar e estimular medidas sanitárias protetivas, a retardada 

aquisição e ineficiente distribuição de vacinas, propagação da desinformação e 

estabelecimento de protocolos de saúde pública contrários às indicações da 

Organização Mundial da Saúde. Somadas a isso, constata-se a adoção da necropolítica 

especialmente quanto a insistência em providências comprovadamente ineficazes, 

como o denominado tratamento precoce, de modo que contribuiu na percepção 

falaciosa de segurança sanitária por parte da população, relativizando a importância 

do distanciamento e isolamento social, culminando no agravamento de uma segunda 

onda de Covid-19 ainda mais impactante, que sobrecarregou e colapsou a rede 

hospitalar em várias cidades brasileiras, que entraram em crise pela falta de 

respiradores, oxigênio, leitos de UTI exclusivos para a doença .4  

Diante da inoperabilidade do acesso aos seus direitos mais básicos, os mais 

pobres e vulneráveis, destacando-se a população indígena e afrodescendente, foram 

os mais afetados, não apenas pelas condições de insalubridade dos ambientes 

populares e das inadequações das moradias, mas também pela inviabilidade destes 

grupos realizarem o isolamento e distanciamento social,  intensificando as situações 

de contágio pelo vírus, por meio da exposição, nos deslocamentos diários em 

transportes coletivos inadequados e insuficientes e no trabalho informal, em muitos 

                                                        

3 Gramática Jurídica da Campanha Despejo Zero: Pela Vida no Campo e na Cidade, 2021, obra no prelo. 

Autores: Júlia Ávila Franzoni, Allan Ramalho, Daisy Ribeiro, Larissa Franco, Guilherme Piantino Silveira 

Antonelli, Raquel Pires, Rayane Melo e Vicente Lotito de Brito Vianna.  

4 Dossiê de Monitoramento das Políticas Urbanas Nacionais 2021 [livro eletrônico] : direito à cidade e reforma 

urbana em tempos de inflexão conservadora : monitoramento dos ODS e da política urbana : 2021 / Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – FNRU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU; organização Orlando 

Alves dos Santos Junior, Karla Moroso. -- Rio de Janeiro, RJ; Ed. dos Autores, 2021. p. 13.  
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casos exercido nas ruas.5 A partir do reconhecimento destas desigualdades históricas 

não enfrentadas pelo Estado, frente ao agravamento da vulnerabilidade social e as 

assimetrias territoriais e sociais existentes, sob o recorte de gênero e etnia, pode-se 

afirmar que a taxa de contaminação e os óbitos decorrentes afetam de modo distinto 

parcelas heterogêneas da sociedade brasileira.6 

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e da Fundação 

de Vigilância em Saúde - FVS, no ano de 2020 foram confirmados 238.250 casos de 

infecção pelo vírus da COVID-19 ou doenças respiratórias correlacionadas na capital, 

dentre esses números, a grande maioria daqueles que sofreram com as mazelas da 

doença são indivíduos não brancos, na medida em que 173.343 foram identificados 

dentre as etnias indígena, amarela, parda e preta. Do total de infectados, a 

desigualdade de gênero também é um dos indicadores da assimetria de contaminação, 

considerando que 134.808 mulheres foram diagnosticadas em contrapartida aos 

102.730 homens e 702 casos em que o gênero fora ignorado ou indefinido.  

Quanto aos óbitos, a situação demonstra ainda maior gravidade, escancarando 

a inadequação do acesso aos serviços de saúde pela população não branca, 

considerando que diante do valor global de mortes, no patamar de 4.024, cerca de 

3.883 foram de indivíduos das etnias indígena, amarela, parda e preta, o que representa 

97% do total, entretanto a realidade pode representar um número ainda maior, 

considerando os 141 casos cuja informação não restou declarada. Ainda que a maior 

parcela de infectados foram do gênero feminino, as mortes decorrentes de doenças 

respiratórias mostraram ser mais presentes entre os homens, compondo 2.483 óbitos 

em relação aos 1.541 de mulheres. 7 

No tocante ao ano de 2021, período de maior agravamento da crise de saúde 

pública em Manaus, em dado momento de janeiro de 2021 a cidade chegou a registrar 

mais de 30 mortes em dois dias por falta de oxigênio, decorrentes da ausência de 

assistência do Governo Federal, tendo que contar com a solidariedade de vários 

                                                        

5 Ibid, p. 14 

6 Gramática Jurídica da Campanha Despejo Zero: Pela Vida no Campo e na Cidade, 2021, obra no prelo. 

7 Painel Covid-19 Amazonas, atualizado até 11 de dezembro de 2021. Fundação de Vigilância em Saúde, 

Governo do Amazonas. Disponível em http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/.  

http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/
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estados para transferir seus pacientes, assim como, doações de cilindros de oxigênio 

pela iniciativa privada e o Governo da Venezuela 8 . Os dados levantados pelas 

instituições sanitárias do Estado apontam que semelhantemente ao ano anterior, dos 

252.953 casos confirmados da covid-19 ou doenças respiratórias correlacionadas, 

197.296 foram de indivíduos das etnias indígena, amarela, parda e preta, o que 

representa 78% do total. Ressalta-se, ainda, os elementos de subnotificação dos dados, 

na medida em que 33.059 casos tiveram tal recorte ignorado. A quantidade de 

mulheres infectadas manteve-se, também, superior em relação aos homens, tendo sido 

identificadas 144.121 pessoas do gênero feminino acometidas pela doença, em 

comparação aos 109.297 do gênero masculino e 374 casos não especificados.9 

Em decorrência direta da contaminação, o número de óbitos na cidade de 

Manaus foi de 6.470 até 11 de dezembro de 2021. Dentre eles, a população não branca 

também foi a mais atingida, sendo 5.749 indivíduos das etnias amarela, indígena, 

parda e preta, correspondendo cerca de 88% dos casos. Porém, o referido número 

também pode vir a ser ainda maior, tendo em vista que 255 casos tiveram este recorte 

ignorado ou não identificado pelos dados oficiais. No total de óbitos, restou presente 

a maior composição de pessoas do gênero masculino, sendo esses 3.495, em 

comparação às 2.975 mortes de indivíduos do gênero feminino 10 . Destaca-se, 

portanto, pelos dados apresentados, a dificuldade de identificação das infecções e 

óbitos em decorrência isolada da COVID-19 ou de doenças respiratórias 

correlacionadas, uma vez que não fora adotado pelo poder público, em todas as 

instâncias, a testagem em massa da população.  

A vulnerabilidade da população não-branca à infecção da covid-19 está 

relacionada a um panorama geral e absoluto de violações históricas e sistemáticas de 

direitos humanos, o que denuncia não apenas o contexto das desigualdades sociais em 

si, mas também a atuação insuficiente dos governos na proteção dos mais vulneráveis. 

                                                        

8  Dossiê de Monitoramento das Políticas Urbanas Nacionais 2021 [livro eletrônico] : direito à cidade e reforma 

urbana em tempos de inflexão conservadora : monitoramento dos ODS e da política urbana : 2021 / Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – FNRU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU; organização Orlando 

Alves dos Santos Junior, Karla Moroso. -- Rio de Janeiro, RJ; Ed. dos Autores, 2021. p. 13 

9 Painel Covid-19 Amazonas, atualizado até 11 de dezembro de 2021. Fundação de Vigilância em Saúde, 

Governo do Amazonas. Disponível em http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/.  

10 Ibid.  

http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/
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Logo, as evidências apontam para as áreas periféricas e pobres dos grandes centros 

urbanos como sendo mais vulneráveis e suscetíveis à disseminação de doenças 

transmissíveis e contagiosas. Além disso, essas áreas possuem um número reduzido 

de serviços de saúde aptos a responderem à crise, ainda que tal camada da população 

depende quase exclusivamente do atendimento em hospitais públicos.  

Aliada a esta situação gravíssima na saúde, as violações de direitos humanos 

e sociais durante a pandemia da COVID-19 impactam diretamente a implantação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS no país, uma vez que envolve 

diversas outras dimensões da vida da população, tais como o direito à segurança 

alimentar, ao acesso à água potável, ao trabalho, ao transporte público de qualidade e 

à uma vida livre de violência11. Consequentemente, considera-se a moradia adequada 

como elemento central para a proteção coletiva e individual, uma vez que a pandemia 

da Covid-19 produziu e acelerou inúmeras consequências políticas, econômicas e 

sociais em todo Brasil,  tornando evidente a intrusão do mundo material nas relações 

sociais.12 

A partir da premissa quanto a interrupção dos fluxos e o distanciamento social 

como principais estratégias de combate ao contágio pelo novo coronavírus, conforme 

os parâmetros das organizações sanitárias internacionais veiculados desde o início da 

pandemia, a campanha Despejo Zero, articulação nacional composta por movimentos 

sociais, defensorias públicas, entidades do terceiro setor, pesquisadores e advogados 

populares, vocaciona este caráter fundamental do direito à moradia digna no 

enfrentamento da pandemia, tanto para a proteção da saúde individual e coletiva 

quanto para a defesa da vida, à revelia das ações adotadas pelo do Governo Federal 

que não refletiram essas preocupações.  

No que pese as circunstâncias da precariedade da moradia no país ser tema 

central para compreendermos a crise social e política vivenciada, antes mesmo da 

                                                        

11 Dossiê de Monitoramento das Políticas Urbanas do Governo Federal - Direito à Cidade e Reforma Urbana em 

Tempos de Inflexão Conservadora: Dossiê de Monitoramento dos ODS e da Politica Urbana: 2020 / Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – FNRU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU. Orlando Alves dos 

Santos Junior, Socorro de Paula Barbosa Rodrigues Leite; Cristiano Muller (organizadores). Rio de Janeiro: 

IPPUR/UFRJ, 2020, p. 18. 

12 Gramática Jurídica da Campanha Despejo Zero: Pela Vida no Campo e na Cidade, 2021, obra no prelo 
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pandemia, no presente momento, assume enorme relevância no enfrentamento global 

dessa catástrofe. Os problemas atrelados às necessidades habitacionais se arrastam ao 

longo dos anos e, neste momento, ganham imensa proporção. Embora insuficientes 

para dirimir a demanda crescente do déficit habitacional e voltados a reestruturar o 

mercado imobiliário pela concentração e centralização de capitais, programas como o 

Minha Casa Minha Vida, tanto na modalidade mercadológica quanto a de entidades, 

tiveram um papel crucial no acolhimento de famílias vulneráveis sem acesso à 

moradia adequada, ainda que não transformasse sua condição social.  

Não obstante às críticas quanto ao atual modelo de desenvolvimento urbano 

que se alicerça num padrão de acesso à moradia com vista à propriedade privada da 

terra, priorizando a especulação e a desorganização do espaço urbano em detrimento 

ao direito à moradia e à função social da propriedade da terra (ROLNIK, 2008), é certo 

que, sendo o MCMV fruto das lutas políticas populares no constante processo 

dialético de conflitos e contradições entre a administração pública e as camadas 

sociais, o desfinanciamento do programa iniciado em 2016 pelo governo neoliberal de 

Michel Temer estrangula a principal política pública voltada à elaboração de 

habitações de interesse social. Atualmente, com o corte de 98% de investimento de 

recursos públicos no Fundo de Arrendamento Familiar - FAR, em comparação ao ano 

anterior, não existe mais no Brasil qualquer política governamental voltada a garantir 

moradia para acolhimento das famílias de faixas de renda mais baixa, agravando-se 

tal cenário o fato de que nenhuma medida emergencial, provisória ou estrutural foi 

lançada durante a pandemia13.  

Posto que a crise econômica e o desemprego conexos à crise sanitária 

impactam duramente famílias que têm perdido a capacidade de pagar aluguel, este 

quadro nos ajuda a explicar a explosão do número de ocupações de moradia e conflitos 

fundiários nos últimos tempos, além do aumento exponencial de pessoas em situação 

de rua. Os despejos foram a manifestação cruel desse desmantelamento de políticas 

                                                        

13 Cury, Felipe. Exterminador do futuro, governo Bolsonaro corta 98% dos recursos do MCMV. Recife, 

Pernambuco, 28 de abril de 2021. Disponível em https://www.brasildefatope.com.br/2021/04/28/artigo-

exterminador-do-futuro-governo-bolsonaro-corta-98-dos-recursos-do-mcmv. Acesso em 14 de novembro de 

2021.  
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públicas, somado ao negacionismo das ordens de proteção de saúde lastreadas na 

ciência e, por fim, na defesa arraigada do direito de propriedade mesmo em detrimento 

da vida da população. Entendendo o papel central das lutas sociais nos tensionamentos 

que caracterizam a produção da política e dos direitos, as organizações integrantes da 

Despejo Zero, representadas na missão em defesa do direito à moradia e ao território 

na cidade de Manaus têm se mobilizado para pautar amplamente o debate sobre direito 

à moradia no contexto da pandemia e incidir na construção de políticas públicas e na 

defesa dos grupos vulnerabilizados14 

Conforme o monitoramento realizado pela campanha Despejo Zero, de 20 de 

março de 2020 até outubro de 2021, houve um aumento de 554% no número de 

famílias ameaçadas de perderem sua moradia e de 269% no contingente de famílias 

despejadas, em comparação aos dados publicados em agosto de 2021. Em dados 

absolutos, isso significa que mais de 123 mil famílias estão ameaçadas de serem 

removidas de suas casas durante a pandemia e que mais de 23 mil foram efetivamente 

removidas. 

 

                                                        

14 Gramática Jurídica da Campanha Despejo Zero: Pela Vida no Campo e na Cidade, 2021, obra no prelo 
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O levantamento aponta que no estado do Amazonas, cerca de 29.195 famílias 

encontram-se ameaçadas de deslocamento forçado, em vista de procedimentos 

judiciais e administrativos. Apenas na cidade de Manaus, o levantamento preliminar 

dos estágios dos conflitos fundiários feito pela Campanha DZ, aponta a existência de 

31 comunidades irregulares em ameaça iminente de remoção, 7 comunidades foram 

reintegradas e 3 comunidades estão em situação de suspensão temporária quanto ao 

cumprimento das ordens de reintegração de posse, mediante decisão judicial.  

 

Ressalta-se o caráter restrito dos dados levantados pela campanha diante da 

dificuldade de mensurar a localização de todas os assentamentos urbanos informais no 

município e a exatidão dos números absolutos, uma vez que a pesquisa é realizada a partir 

de denúncias feitas pelos próprios moradores e movimentos sociais, de modo que um 

maior aprofundamento do tema demanda um trabalho interdisciplinar complexo. 

Entretanto, segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade - SEMMAS, os dados oficiais apontam que mais de 235 focos de 

ocupações foram registrados entre os anos de 2015 e 2019, o que corresponde um 

aumento de 125% entre 2018 e 201915Diante deste cenário e o levantamento destas 

                                                        

15 Nascimento, Eliana. Focos de invasões em Manaus tiveram alta de 125% em um ano, aponta monitoramento. 

Manaus, Amazonas, 06 de janeiro de 2021. Disponível em 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/01/06/focos-de-invasoes-em-manaus-tiveram-alta-de-

125percent-em-um-ano-aponta-monitoramento.ghtml. Acesso em 15 de novembro de 2021.  

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/01/06/focos-de-invasoes-em-manaus-tiveram-alta-de-125percent-em-um-ano-aponta-monitoramento.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/01/06/focos-de-invasoes-em-manaus-tiveram-alta-de-125percent-em-um-ano-aponta-monitoramento.ghtml


28 

informações preliminares, a Relatoria constatou a transformação da estrutura da cidade 

para além do centro urbano, ocasionando a formação de inúmeros bairros na periferia da 

cidade, de modo que as zonas norte e oeste são as de maior predominância de ocupações 

irregulares e, consequentemente, marcam os principais locais de incidência de conflitos 

fundiários e disputas pelo território. Destaca-se, neste aspecto, os bairros Nova Cidade e 

Lago Azul - cujo limite a leste envolve a reserva florestal Adolfo Ducke - e Colônia Terra 

Nova, todos localizados na zona norte e o bairro Tarumã-Açu, localizado na zona oeste, 

sendo estes de maior presença de assentamentos urbanos irregulares e que tinha como 

população estimada de 103.971 pessoas em 201516 

Ainda que desatualizados, os gráficos elaborados pelo IBGE no Censo 

Demográfico de 200017 indicam a distribuição espacial dos rendimentos dentro da cidade 

de Manaus de acordo com as regiões que compõem o perímetro urbano, demonstrando a 

alta incidência de declarantes sem rendimento e de menor renda nas zonas urbanas norte 

e oeste, o que essa Relatoria acredita que possa vir a contribuir para uma análise mais 

profícua das condições socioeconômicas dos moradores de ocupações irregulares nestas 

regiões.  

 

                                                        

 

16 Densidade Demográfica e População Estimada por Bairro de Manaus - Amazonas 2015. Secretaria de Estado 

de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. Disponível em 

http://www.sedecti.am.gov.br/wp-

content/uploads/2019/07/Mapa_da_popula%C3%A7%C3%A3o_por_bairro_de_Manaus.pdf. Acesso em 15 de 

novembro de 2021.  

17 Projeto Geo Cidades: Relatório Ambiental Urbano Integrado: Informe GEO: Manaus/ Supervisão: Ana Lúcia 

Nadalutti La Rovere, Samyra Crespo; Coordenação: Rui Velloso. Rio de Janeiro: Consórcio Parceria 21, 2002. 

Parceria IBAM/ISER/REDEH Cooperação técnica-Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manau, p. 45. 

Disponível em https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/geo-manaus.pdf. Acesso em 14 de novembro 

de 2021.  

http://www.sedecti.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Mapa_da_popula%C3%A7%C3%A3o_por_bairro_de_Manaus.pdf
http://www.sedecti.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/Mapa_da_popula%C3%A7%C3%A3o_por_bairro_de_Manaus.pdf
https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/geo-manaus.pdf
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Nestes termos, pela análise o gráfico-síntese da zona norte é possível observar a 

significativa percentagem dos declarantes sem rendimento em 15%, dos que recebem até 

1 salário mínimo em 17% e entre um e dois salários mínimos no patamar de 22%, que 

somados abrangem cerca de 54% do total de entrevistados. Já no tocante a zona oeste, 

verifica-se que 15% dos entrevistados também não detinham qualquer fonte de renda, 

16% conviviam apenas com até 1 salário mínimo e 21% tinham como rendimentos entre 

1 a 2 salários mínimos, totalizando estes em 53% dos moradores da região.  

Pela análise quantitativa dos conflitos fundiários, a relação desta situação concreta 

com a política remocionista destes locais como principal medida estatal, uma vez isolado 

de qualquer perspectiva de cunho social e econômico que vise garantir os direitos dos 

mais pobres em benefício a interesses especulativos, encontra respaldo, em parte, pela 

Lei Complementar nº 02/2014, na qual dispõe sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental 

do Município. O art. 48, inciso III da supracitada legislação estabelece como 

pressupostos para o Macrozoneamento de Manaus a inibição da expansão do perímetro 

urbano na direção norte, mediante a indução do adensamento na área urbana já 

consolidada, considerando as fronteiras existentes com áreas de preservação ambiental18.  

No que pese o argumento da administração pública à nível municipal e estadual 

em alegar que a formação de assentamentos precários na zona norte pode causar prejuízos 

para o meio ambiente, não há uma necessária e integral antítese entre a promoção do 

direito à moradia de pessoas de baixa renda e a proteção ao meio ambiente. Ainda que o 

meio ambiente seja fundamental para garantir as condições básicas da vida humana, a 

existência de outros interesses constitucionais igualmente relevantes envolve a 

compatibilização desses direitos diante do que é possível na realidade fática das cidades, 

                                                        

18 Lei Complementar nº 002/2014 (Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município), disponível em 

https://implurb.manaus.am.gov.br/legislacao/. Acesso em 15 de novembro de 2021.  

https://implurb.manaus.am.gov.br/legislacao/
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em contrapartida a uma análise puramente abstrata e absoluta do meio ambiente em 

cenários hipotéticos ideais, longe da situação real que pode ser alcançada19. 

Resultante da falta de oferta de moradias e de lotes urbanizados, as ocupações 

surgem como alternativa para famílias que procuram um pedaço de terra para morar. A 

pobreza e miséria, que se alastrou ainda mais em todo o país com o advento da pandemia 

da COVID-19, aprofundou os demais efeitos econômicos, sociais e políticos na cidade 

de Manaus. Isto posto, o crescente agravamento social, que produz estes loteamentos 

clandestinos, descontínuos e desarticulados da malha urbana irão reverberar por um 

período muito além do fim decretado da pandemia. A tendência da recessão econômica 

generalizada é elemento indicador de que pagar aluguel, água e luz continuará sendo um 

desafio de sobrevivência para a população que já convive com forte insegurança 

alimentar.  

Conforme constatado pela Relatoria, em meio a toda essa problemática, 

encontram-se milhares de famílias necessitadas de um pedaço de chão para morar, 

vivendo em condições insalubres nas periferias, prédios abandonados, margens de rios e 

igarapés em toda Manaus. Pessoas que passaram a conviver amontoadas em pequenas 

construções feitas de papelão, plástico, isopor, madeiras apodrecidas e outros materiais 

impróprios para a construção, mas que transformam esses apetrechos em moradias, 

mesmo que estas não disponham do mínimo necessário para abriga-las com dignidade e 

segurança20 

5. Considerações críticas e as violações ao direito humano à cidade e ao território, 

identificadas na Missão-Denúncia  

 

5.1. Os despejos violentos na cidade de Manaus/AM e a Ilegalidade dos Despejos  

 

                                                        

19 GAIO. Daniel. A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio 

ambiente urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, págs. 178. 

20 DOS SANTOS. Adnamar Mota. Manaus: uma grande ocupação urbana no coração da Amazônia. Manaus, 

Amazonas. 19 de agosto de 2021. Disponível em https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/manaus-

uma-grande-ocupacao-urbana-no-coracao-da-amazonia/. Acesso em 14 de novembro de 2021.  

https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/manaus-uma-grande-ocupacao-urbana-no-coracao-da-amazonia/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/manaus-uma-grande-ocupacao-urbana-no-coracao-da-amazonia/


31 

A Missão-Denúncia ainda destaca que o modus operandi do poder público em 

acompanhar ocupações e realizar desocupações forçadas é o da violência e intimidação, 

não sendo este, portanto, um fator isolado, posto que ocorre de modo generalizado nos 

mais diversos espaços de conflitos fundiários na cidade de Manaus, com nítida 

característica de política de estado. Em contrapartida, a articulação entre os governos 

municipal e estadual não tem a mesma intensidade para discutir com a sociedade a busca 

de alternativas para resoluções dos conflitos, muito menos de discussão coletiva de 

programas de política habitacional para o estado e município21.  

A ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas a dirimir o déficit 

habitacional e a expansão descontrolada do perímetro urbano carece de planejamento e 

participação social, predominando o tratamento como questão de polícia através da 

criminalização e perseguição de moradores e lideranças de movimentos sociais. A 

articulação política destes atores evidencia a luta legítima da sociedade civil em 

denunciar essa segregação espacial e social que culmina em 43 mil imóveis desocupados 

em Manaus que não cumprem a determinação constitucional quanto à função social da 

propriedade, possuindo, ainda, o déficit habitacional de 105.587 mil moradias.22 

A título de exemplo deste cenário alarmante, durante a visita, a Relatoria recebeu 

maiores informações sobre a remoção da comunidade Monte Horebe, ocorrida em março 

de 2020 na zona norte de Manaus, no bairro Lago Azul. A comunidade abrigava cerca 

de 3.080 famílias hipossuficientes, majoritariamente composta por população de 

descendência indígena, preta e parda, lideradas por mulheres chefes de família (mães 

solo) e na qual abrigava incontáveis crianças, grávidas, idosos e pessoas com deficiência, 

em área pertencente ao Estado. As imagens elencadas abaixo, reproduzidas via satélite 

do Google Earth, demonstram a situação da área objeto de litígio antes e depois da 

reintegração de posse.  

                                                        

21 Panorama dos conflitos fundiários no Brasil [livro eletrônico]: Relatório 2019- 2020 / organização Fórum 

Nacional de Reforma Urbana ; coordenação Centro de Direitos Econômicos e Sociais. -- Porto Alegre : CDES 

Direitos Humanos, Vários Autores, 2021, p. 133.  

22 DOS SANTOS, Adnamar Mota. Manaus possui 43 mil imóveis desocupados. O caso do prédio Alcir Matos. 

Manaus, Amazonas, 27 de julho de 2021. Disponível em 

https://forumreformaurbana.org.br/2021/07/27/manaus-possui-43-mil-imoveis-desocupados-o-caso-do-predio-

alcir-matos-manaus-am/. Acesso em 15 de novembro de 2021.  

 

https://forumreformaurbana.org.br/2021/07/27/manaus-possui-43-mil-imoveis-desocupados-o-caso-do-predio-alcir-matos-manaus-am/
https://forumreformaurbana.org.br/2021/07/27/manaus-possui-43-mil-imoveis-desocupados-o-caso-do-predio-alcir-matos-manaus-am/
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Cabe ressaltar que conforme relatado pela sociedade civil e os movimentos 

sociais, organizadas no Fórum Amazonense de Reforma Urbana, o poder executivo 

estadual organizou uma verdadeira “operação de guerra” contra os moradores, compondo 

um contingenciamento enorme de policiais militares fortemente armados e com o apoio 

de helicópteros, bombas de efeito moral e incêndio das construções. A conduta autoritária 

de erradicação da ocupação, privilegiando a remoção dos moradores e a destruição de 

suas moradias, inviabilizou esta população de adotarem medidas sanitárias de isolamento 

social, expondo-as em risco de infecção pelo vírus da COVID-19 logo no início da 

pandemia.  

Segundo relato da morada Antônia Silva em entrevista para o Fórum Amazonense 

de Reforma Urbana, ao descrever sobre a situação da reintegração de posse do Monte 

Horebe, salientou a arbitrariedade com que as casas foram destruídas e os moradores 

removidos sem aviso prévio:  

“Muita gente conseguiu fazer o cadastro para o auxílio, outras não, a gente saía 

quando retornávamos a casa estava destruída, falaram que teríamos apoio do 

serviço social, porém muitos não tiveram, infelizmente muitas famílias perderam 

tudo, quando conseguíamos retornar do cadastro, nossas coisas estavam tudo 

debaixo, destruído, foi muito triste, tratavam a gente como bicho, somos seres 

humanos, temos direitos, mas foi isso que fizeram na comunidade Monte Horebe. 

O governador na campanha, disse que iria legalizar Monte Horebe, mas a 
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primeira coisa que fez foi tirar a comunidade da gente, foi isso que aconteceu, o 

fato foi esse, para ganhar as eleições ele foi lá dentro da comunidade”. 

Tainá Dias, outra moradora do Monte Horebe, também em entrevista para o 

Fórum Amazonense fez o seguinte relato 

“Quando entraram com as máquinas, vieram com avisos, eu e minha família não 

tínhamos para onde ir meu esposo desempregado, chegaram os agentes do 

governo mandando a gente ir fazer inscrição fora do Monte Horebe, na escola no 

Viver Melhor, quando chegávamos na escola a polícia não permitia voltar, era o 

tempo que eles aproveitavam para quebrar a casa, fiquei dois dias com meu esposo 

e as duas crianças na entrada onde estavam fazendo barreira para ninguém entrar, 

quando retornamos nossa sorte foi que os tratores ainda não haviam chegado na 

área onde era nossa casa, ficamos três dias ainda, mas cortaram água e energia , 

víamos eles tocando fogo nas casas, estávamos literalmente no inferno, estávamos 

desesperados”  

A partir de informações levantadas pelo Fórum Amazonense de Reforma Urbana, 

às quais esta Relatoria teve acesso, Tainá relata que só recebeu o auxílio moradia de 

R$600,00, porque recorreu na justiça à época da entrevista. Tainá e sua família estavam 

morando em um pequeno cômodo cedido na Comunidade Rei Davi. Pela análise dos 

depoimentos que esta Relatoria teve acesso, constata-se que a reintegração de posse 

ocorreu sem que todas as famílias residentes tivessem sido incluídas no programa 

municipal de aluguel social, em nítido caráter violador dos direitos humanos da 

população atingida,   

Antes mesmo que a totalidade das famílias que viriam a ser desalojadas tivessem 

viabilizado a inscrição municipal para receberem o auxílio aluguel a reintegração de 

posse ocorreu de forma arbitrária, de modo que incontáveis pessoas foram removidas 

arbitrariamente de suas residências sem qualquer alternativa habitacional e garantia de 

seu patrimônio e bens pessoais. Agrava-se ainda mais pelo fato de que a reintegração de 

posse da comunidade em questão ocorreu no início do mês de março de 2020, dias antes 

de Manaus confirmar o primeiro caso de infecção pelo vírus da covid-19, no dia 24.  

O fenômeno da ocupação deve ser entendido não como um acidente, mas 

enquanto produto de um processo social complexo no qual normalmente se conjuga a 
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necessidade de moradia por parte de um determinado segmento populacional, e pela 

omissão ou ainda insuficiência de ação do poder público. Em Manaus, os tipos de 

moradias que se caracterizam como habitações precárias estão localizadas em áreas 

próximas aos cursos de água que entrecortam a cidade nas áreas do planalto e em alguns 

prédios invadidos. As habitações próximas aos igarapés são denominadas de palafitas, 

um tipo de moradia muito comum na região, construída sobre pilotis de madeira e em 

áreas alagadiças, sem infraestrutura básica. Comumente, essas habitações são construídas 

em terrenos impróprios e não pertencem efetivamente a quem ergue tais moradias. Estas 

ocupações em palafitas são encontradas em áreas de encostas, nas áreas inundáveis e nas 

nascentes dos igarapés 

Nesse cenário, os avanços decorrentes da adoção dos princípios da reforma 

urbana e do direito à cidade, que foram conquistados através das lutas das classes 

populares e das políticas institucionais progressistas ao longo dos últimos anos, até 2016, 

estão sendo desmontados pela adoção de um modelo de gestão autoritário e opaco às 

demandas da sociedade, mas afinado com o pensamento econômico neoliberal. A 

realização de despejos e remoções forçadas, como o caso emblemático da ocupação 

Monte Horebe, é um grande exemplo de como, no combate a pandemia, o poder público 

priorizou os interesses especulativos em detrimento da vida e do interesse público, de 

modo que cada remoção forçada, na total ausência de políticas de acolhimento e de acesso 

à moradia, resulta na criação de novas formas precárias de morar (ROLNIK, FRANZONI 

e GONSALES, 2021). 

Estima-se que, atualmente, no entorno do Conjunto Habitacional Viver Melhor, 

na mesma região da extinta ocupação Monte Horebe, permanecem vivendo cerca de 20 

mil famílias em risco iminente de despejo em 9 ocupações distintas.  

Os despejos são considerados uma grave violação aos direitos humanos 

conforme preveem as orientações das Nações Unidas especialmente no seu Comentário 

Geral nº 7 (Art. 3) do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que os definem 

como: “a remoção permanente ou temporária de pessoas, famílias e/ou comunidades de 

suas moradias e/ou das terras que ocupam, contra a sua vontade e sem oferecer-lhes meios 

apropriados de proteção legal ou de outra índole nem permitir-lhes seu acesso a elas.” 
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No Brasil, a Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos 

que dispõe: “soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em 

situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos”, estabelece no seu art. 3º: 

“A atuação do Estado deve ser orientada à solução pacífica e definitiva dos 

conflitos, primando pela garantia de permanência dos grupos em situação de 

vulnerabilidade nas áreas em que vivem, ocupam e reivindicam, em condições 

de segurança e vida digna.” 

Isso é o que diz a ONU na Resolução nº 2004/2841 do seu Conselho de Direitos 

Humanos: 

“a prática de despejos forçados é [considerada] contrária as leis que estão em 

conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, e 

constituem uma grave violação de uma ampla gama de direitos humanos, em 

particular o direito à moradia adequada”. 

A ONU reforça ainda esse entendimento no Comentário Geral nº 7 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais que no seu parágrafo 16 prevê que: 

“os despejos não podem resultar na constituição de indivíduos sem casa ou 

vulneráveis a violações de outros direitos humanos. No caso da pessoa afetada 

ser incapaz de prover por si mesma uma alternativa, o Estado deve adotar todas 

as medidas apropriadas, ao máximo de seus recursos disponíveis, para 

assegurar que uma moradia alternativa adequada, reassentamento ou acesso à 

terra produtiva estejam disponíveis”. 

Veja-se que pelas normas internacionais de direitos humanos é inconcebível a 

prática dos despejos, muito mais ainda quando esses despejos são realizados pelo próprio 

Estado. E mais quando esse mesmo Estado gera com sua decisão mais violações aos 

direitos humanos, especialmente famílias e mais famílias de sem tetos nas cidades. 

Considerando que a missão-denúncia realizada identificou um grave potencial de 

reintegrações de posse, despejos e remoções que podem vir a ocorrer uma vez cessadas 

as medidas jurídicas de suspensão, torna-se, cada vez mais necessária, a utilização dos 

mecanismos de solução de conflitos, como a mediação e conciliação, bem como, que 

todo e qualquer ato remocionista esteja condicionado ao oferecimento de alternativa 

habitacional definitiva para aqueles que, porventura, venham ser atingidos. Em que pese 
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o oferecimento de auxílio aluguel ser uma medida relevante, no contexto de inflação, 

insegurança alimentar, restrições ao acesso a saneamento básico, água potável, saúde, 

educação, convivendo com o desemprego e informalidade, em que os moradores das 

ocupações visitadas enfrentam, o valor do benefício não é suficiente para que encontrem 

habitações adequadas próximo ao centro urbano, local em que os equipamentos públicos 

são mais presentes.  

5.2. A dignidade humana em segundo plano e a precarização dos serviços públicos 

na cidade de Manaus/AM 

O panorama geral dos conflitos fundiários, a inadequação das moradias e a 

restrição no acesso aos serviços públicos na cidade de Manaus, pelas informações 

levantadas pela missão-denúncia demonstra um processo dramático que parece se 

agravar a cada dia que passa. O descaso do poder público - compreendido nas diversas 

instâncias dos poderes constituídos - em relação às ordens de reintegração de posse, 

demonstra a prática reiterada de violações de direitos humanos como política pública, 

uma vez que, antes do desalojamento forçado de famílias vulneráveis, não lhe são 

garantidas qualquer solução na perspectiva de alternativa habitacional aos ocupantes. 

Por este ângulo, cabe argumentar que, dentre a gama de camadas de proteção aos 

direitos humanos, regidos pelo direito internacional público, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 1948) estabelece a habitação no patamar de mínimo-irredutível 

de direitos humanos necessário a um padrão de vida adequado. No mesmo sentido, o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591/1992), 

em complemento à DUDH, traz as noções jurídico-humanísticas de direito a um nível de 

vida adequado e de moradia adequada (art. 11, § 1º). Uma vez que signatário do PIDESC, 

o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, deve submeter-se ao reconhecimento do 

direito de todos a um adequado nível de vida para si e sua família, o que inclui 

alimentação, vestuário, moradia e trabalho, bem como o compromisso de tomar medidas 

para efetivação desses direitos23. 

                                                        

23 Ibid. 
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O Comentário Geral nº 4 do Comitê DESC da ONU, apresenta que o direito à 

moradia não deve ser interpretado em sentido estrito ou restritivo, sendo sua 

normatividade pautada pela sua adequabilidade, sendo sua completude um dos 

elementos primordiais para a efetividade da dignidade da pessoa humana. Nos termos 

do Comentário, a moradia é adequada quando atende, conjuntamente, aos seguintes 

requisitos: a segurança jurídica da posse, a disponibilidade de serviços materiais e 

infraestrutura, custo acessível, habitabilidade, acessibilidade, localização e adequação 

cultural. Já o Comentário nº 7 do mesmo Comitê estabelece que a segurança da posse é 

parâmetro jurídico fundamental para dar cumprimento ao direito à moradia e determina, 

nesse sentido, que os Estados devem ser capazes de incluir medidas por meio de suas 

legislações que (a) forneçam a maior segurança possível da posse aos ocupantes de 

casas e de terras, (b) sejam conformes ao Pacto e (c) regulem estritamente as 

circunstâncias que permitem a realização de remoções24 

Em 10 de abril de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu 

a Resolução 01/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 

reafirmando as obrigações de direitos humanos de seus Estados-membros e 

estabelecendo diretrizes para o período, a fim de que quaisquer medidas tomadas pelos 

países para enfrentamento da pandemia ocorram a partir de uma perspectiva de direitos 

humanos e com respeito às obrigações internacionais e à jurisprudência da CIDH. O 

princípio pro persona, destacado na referida resolução, deve ser entendido como eixo 

central de todas as medidas e ações adotadas pelos Estados, orientando-os para 

maximizar a proteção dos direitos à vida, à saúde e à integridade das pessoas em suas 

jurisdições. Esta norma postula a fundamentalidade do direito à vida como preponderante 

sobre qualquer outra consideração ou interesse de natureza pública ou privada, 

particularmente aquelas que resultem em restrições de direitos ou garantias no contexto 

de excepcionalidade institucional, como são as decisões que envolvem remoções de 

famílias e grupos vulnerabilizados.25 

A Resolução 01/2020 da CIDH também recomenda que os países devem prestar 

especial atenção às necessidades e ao impacto diferenciado dessas medidas sobre os 

                                                        

24Ibid.  

25 Ibid.  
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direitos humanos de grupos historicamente excluídos ou de alto risco, como idosos e 

pessoas de qualquer idade com problemas de saúde preexistentes, pessoas privadas de 

liberdade, mulheres, povos indígenas, crianças e adolescentes, pessoas LGBTI, 

afrodescendentes, pessoas com deficiência, trabalhadores e pessoas em situação de 

pobreza e extrema pobreza - particularmente pessoas que trabalham no setor informal - 

e pessoas de rua, bem como defensores dos direitos humanos, líderes sociais, 

profissionais de saúde e jornalistas. Destaca-se, neste aspecto, a maior incidência de 

contaminação do vírus da covid-19 na população indígena na cidade de Manaus, 

conforme aprofundado em tópico próprio.  

A Declaração do Comitê DESC da ONU sobre a pandemia da Covid-19 e os 

direitos econômicos, sociais e culturais, por sua vez, também afirma a necessidade de 

que os Estados Membros adotem medidas específicas para proteção dos grupos 

vulneráveis, inclusive quanto à imposição de moratória de despejos, como se pode ver: 

“15. Todos os Estados membros devem, como medida de urgência, adotar 

medidas especiais e específicas, inclusive através de cooperação internacional, 

para proteger e mitigar o impacto da pandemia nos grupos vulneráveis, tais 

como pessoas idosas, pessoas com deficiências, refugiados e pessoas em áreas 

de conflito, bem como as comunidades e grupos sujeitos a discriminação e 

desvantagens estruturais. Estas medidas incluem, dentre outras, o provimento 

de água, sabão e desinfetante para comunidades que necessitam disto; 

programas específicos para proteger empregos, salários e benefícios para todos 

os trabalhadores, incluindo trabalhadores migrantes sem documentação; a 

imposição de uma moratória de despejos ou execuções de títulos de hipoteca 

de moradias durante a pandemia; promover programas de assistência social e 

de auxílios ao salário, para garantir segurança alimentar e de renda para todos 

os necessitados; (...).” 

O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas também se manifestou, ao 

emitindo as “Diretrizes essenciais para incorporar a perspectiva de direitos humanos 

em atenção à pandemia por Covid-19”, e ressaltou a necessidade de que: 

“As autoridades devem tomar medidas específicas para prevenir o aumento do 

número de desabrigados, por exemplo, nos casos de despejos de pessoas que, 
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por perda de renda, não podem pagar o aluguel ou a hipoteca mensal. As 

melhores práticas, como o adiamento de despejos e moratórias no pagamento 

de hipotecas, devem ser amplamente aplicadas.” 

Nesse sentido, cabe ao Estado expandir programas assistenciais de renda e 

revogar a EC 95/2016, a fim de que cesse a atual política de austeridade neoliberal e que 

sejam realizados os investimentos públicos necessários a garantir a saúde, moradia, 

reforma agrária, a educação, transporte público, a segurança pública, seguridade social, 

a ciência e tecnologia, voltado não só ao crescimento econômico, mas a dirimir a 

desigualdade social.  

5.3. Negação do Direito ao Território para as comunidades de Povos Indígenas na 

cidade de Manaus/AM 

No que pese a relevância de outros elementos históricos e geopolíticos, o processo 

de invasão e colonização do território americano pelas colônias europeias foi sobretudo 

uma tomada forçada do patrimônio territorial dos povos originários que viviam no 

continente. Este processo de expropriação de terras e recursos naturais, aliada a 

exploração contínua da força de trabalho indígena e africana, tinha como propósito servir 

a crescente demanda internacional por matérias primas e commodities, em uma disputa 

travada entre as metrópoles europeias no intuito de partilhar e pilhar outros povos, 

atendendo interesses de cunho exploratório. Diante deste cenário, grande parte dos 

antigos aldeamentos foram extintos em um movimento de constante violência contra os 

povos originários, por meio de inúmeras tentativas de apagamentos de costumes, 

tradições e identidades, reducionismo, dominação e imposição de dogmas considerados 

moralmente superiores pelos colonizadores, práticas estas que permanecem até os dias 

atuais.  

Sob este contexto, cabe analisar as estruturas vigentes como um produto das 

influências políticas, sociais e econômicas do passado, que formam conjuntos de 

inconscientes coletivos que as sustentam e conferem-lhe legitimidade, uma vez que a 

construção história do Brasil como nação envolve, até os dias atuais, a primazia dos 

valores etnocêntricos e hegemônicos do período colonial.  Deste modo, perpetua-se ainda 

a lógica deste sistema econômico voltado à exploração irrestrita do solo e recursos 

naturais, em uma disputa cada vez mais constante de territórios aptos à produção e que 
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não se sustenta sem o extermínio e invisibilidade das lutas e direitos dos povos 

originários. 

A invisibilização como processo político tem como alicerce a dinâmica de 

distribuição desigual do quantum social nas relações de poder, cuja estrutura, ainda que 

se manifeste em incontáveis instâncias e cenários, tem como referência apenas dois polos 

opostos: o dos dominantes e o dos dominados (Ortiz, 1983, p.21). Dito isso, a formação 

das comunidades indígenas visitadas pela missão em Manaus, respectivamente Nova 

Vida e Parque das Tribos, neste contexto de invisibilização urbana tem como caráter 

principal o êxodo de seus territórios tradicionais. Segundo informações levantadas pela 

Relatoria, a migração de indígenas dos seus territórios tradicionais em direção a capital 

do Amazonas envolve a busca por qualidade de vida, em um contexto que envolve tanto 

a crença de maior facilidade no acesso à serviços públicos no centro urbano, quanto como 

consequência direta da invasão dos territórios indígenas pelos interesses exploratórios de 

madeira e mineração, culminando na perseguição de lideranças e inviabilização do existir 

conforme seus modos de vida próprios.  

Entretanto, não há uma situação generalizada a que se possa referir como a 

questão da urbanidade de pessoas indígenas na cidade de Manaus, na medida em que as 

especificidades de cada caso implicam modos e intensidades de relação próprias com a 

cidade e o território que ocupam, apesar de que, no caso das comunidades visitadas, a 

compreensão da terra como valor universal de ancestralidade e cultivo voltado à 

subsistência da comunidade, em detrimento do senso comum de exploração capitalista 

da propriedade, seja característica comum em ambas. Cabe ressaltar que, no que tange o 

acesso aos serviços públicos das comunidades indígenas visitadas, respectivamente Nova 

Vida e Parque das Tribos, foi possível visualizarmos a escassez ou inefetividade dos 

mesmos, apesar de existirem diferenças entre elas, a considerar sua localidade dentro do 

perímetro urbano.  

A Comunidade Indígena Nova Vida é localizada no bairro Cidade Nova, zona 

norte de Manaus, área cuja urbanização é contida em razão de fazer fronteira com a 

reserva Adolpho Ducke, a maior área de preservação ambiental da cidade, logo no limite 

do perímetro urbano a leste. Segundo informações prestadas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a comunidade desenvolveu-se a partir de 2018 

em uma área considerada patrimônio arqueológico, denominada Sítio Arqueológico 
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Nova Cidade, em razão de, antes do processo de ocupação, terem sido encontrados 

vestígios positivos de ocupação humana, identificado como um antigo cemitério e 

aldeamento indígena. 

Entretanto, a partir das informações prestadas pelos moradores, o processo de 

ocupação e construção das moradias ocasionou a destruição de quaisquer elementos que 

porventura existissem no local, de modo que o material não foi preservado. Aduzem, 

justamente, que não existia qualquer informação há época que demonstrasse a natureza 

arqueológica do espaço, vindo a comunidade a ter conhecimento de tais alegações 

somente a partir de intimação oriunda do processo de reintegração de posse. 

Considerando que a comunidade em questão é formada majoritariamente por famílias de 

17 etnias indígenas distintas (Kulina, Mura, Baniwa, Kokama, Macuxi, Miranha, 

Tapajos, Mundurucu, Tukano, Ticuna, Piratapuia, Baré, Sateré, Tupinambá, Guarani e 

Xapajos), com uma parcela considerável, porém minoritária, de famílias não-indígenas, 

o discurso dos residentes é uníssono: o parque arqueológico é terra indígena e, portanto, 

de todos aqueles povos que lá ocupam, resistem, produzem e trabalham. 

Em que pese a área em questão ainda não ser considerada território indígena para 

fins do reconhecimento de titularidade de seus habitantes quanto aos direitos fundiários 

inerentes, em depoimento prestado para esta Relatoria, a cacica Iepario (Esther) Tucana, 

apresenta o seguinte depoimento, primeiro em sua língua nativa e depois em português: 

“Sou indígena, né, para quem não me conhece eu sou da tribo tucana do alto 

do Rio Negro, Rio Tiquié, eu sou da cabeça do cavalo, tá? Da cabeça do 

cachorro. Eu vou falar por todos da minha visão, na minha audição, no meu 

entender de tucana, tá? Por que …. (inicia fala na língua nativa) (...) Eu to 

falando assim, vou traduzir em português: Por que que estão fazendo guerra 

por causa dessa terra aqui? Nossos parentes26, nossos bisavó, nossa raíz, o 

nosso sangue morreu e está enterrado nesta terra. Então por direito é nossa, 

essa terra aqui não é dos brancos não. Essa terra por direito é nosso, é nosso, 

por que que estão brigando aqui por nossas terras? Pra construir prédio? 

Pra fazer empresa? Por que essa briga? Essa terra aqui é nossa, não pode 

tá brigando não. Eu digo que somos índios porque somos. Sou índia, sou 

                                                        

26 Conforme explicado pela cacica, o conceito de “parente” para os povos originários é diferente do senso 

comum ocidentalizado, uma vez que a concepção indígena é mais abrangente. Envolve o laço em comum de 

todos aqueles que partilham, entre si, o sangue, o amor, respeito e vivência de seus costumes, ritualísticas e 

tradições ancestrais, cada qual de sua própria etnia.  
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filha de Deus assim como os brancos. Por que? É só os brancos que comem 

é? Só os brancos que ficam doentes? Só os branco que tem filho? Só os 

brancos que precisam de faculdade, de aprendizagem, de sabedoria? Índio 

também precisa porque ele também é filho de Deus, entendeu? Etnia… todo 

tipo de etnia aqui e os brancos aqui também que precisam de moradia. 

Parem de brigar pelas nossas terras porque essa terra aqui é nossa. A nossa 

terra por direito. Não briga pela nossa terra não, por favor, deixem nós 

índios em paz. A terra é nossa, tá bom meu povo?”. 

Além dos desafios relacionados ao conflito fundiário em si, em razão de processo 

de reintegração de posse movido pelo Ministério Público Federal, diante da representação 

feita pelo IPHAN, a precariedade dos serviços básicos de saúde, educação, assistência 

social também é evidente. Com base na consulta de informações retiradas do site da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC, essa comunidade 

não está inserida em nenhuma zona de abrangência dos Centros de Referência a 

Assistência Social - CRAS. Em razão disso, como relatam os moradores, nenhuma das 

unidades regionais os reconhece como usuários, e nessa condição nunca conseguem 

atendimento. Dessa forma, precisam procurar a central (Secretaria Municipal da Mulher, 

Assistência Social e Cidadania – SEMASC), localizada a 21,7 km da comunidade 

(FIGURA 7). 

 

FIGURA 7 – Trajeto da Comunidade Vida Nova até a SEMASC 

 

De modo semelhante, os moradores da comunidade encontram extrema 

dificuldade de serem atendidos nas unidades básicas de saúde, uma vez que a 

informalidade de sua situação habitacional inviabiliza de comprovarem serem residentes 

da área de abrangência. Em ocasiões frequentes, as famílias têm que se deslocar dentre 

diversas unidades de saúde buscando alguma que as atenda, o que demonstra ser um fator 

ainda mais grave ao considerarmos o contexto de calamidade pública sanitária em que a 
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cidade, e todo o país, ainda vive. Não obstante, tendo em consideração que as famílias 

são extremamente vulneráveis economicamente, o acesso a educação das crianças e 

jovens resta comprometido desde antes da pandemia da covid-19, diante das longas 

distâncias que os estudantes devem percorrer até as escolas, bem como a escassez de 

linhas de transporte público disponíveis na região e o fato da comunidade não estar 

incluída na abrangência de transporte escolar.  

Contudo, a conjuntura da pandemia, como em tantos outros aspectos de cunho 

social da população hipossuficiente, agravou de forma imensurável a qualidade de vida 

dos moradores da comunidade Vida Nova quanto ao acesso à educação básica. Conforme 

informações trazidas ao conhecimento desta Relatoria, ainda que as aulas do ensino 

público funcionem de modo remoto, a grande maioria das crianças e adolescentes não 

têm disponibilizado facilmente internet ou equipamentos eletrônicos necessários para o 

aprendizado. Neste aspecto, ressalta-se que, em razão do veto presidencial ao PL 

3.477/2020, a disponibilização de recursos a fim de garantir acesso à internet, com fins 

educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública ocorreu somente em 

01 de junho de 2021, por meio da promulgação da Lei nº 14.172/2021 ao passo que 4,1 

milhões de estudantes da rede pública não tem acesso à internet27 

Nas palavras de Fabiana, moradora não indígena da comunidade:    

“Sou Fabiana, eu moro ali na rua Guaraní, acho que tenho 3 coisas para 

falar em nome da comunidade, em nome das mães, a respeito da escola. Nós 

como mães temos muitas necessidades, a gente percebe a questão da escola. 

Meu filho está há 2 anos sem estudar porque não tem escola e eu fico triste 

por isso e nós como mãe sabemos disso. Então eu estou aqui como mãe, 

representando as minhas vizinhas, nós precisamos de uma escola próxima 

da nossa comunidade, nós precisamos de saneamento básico, nós 

precisamos de uma energia boa porque nós somos eleitores, nós somos 

cidadãos. Nós como todos levantamos cedo para ir trabalhar e não temos o 

que nós merecemos. Então em nome da comunidade eu peço que olhem por 

nós, como os irmãos indígenas e os brancos. A comunidade é um lugar bom 

de se morar, moro aqui há 3 anos, minha casa é pequenininha, acordo 5 

                                                        

27 Brasil 61. Pesquisa do IBGE revela que 4,1 milhões de estudantes da rede pública não tem acesso à internet. 

27/04/2021. Disponível em https://brasilpaisdigital.com.br/pesquisa-do-ibge-revela-que-41-milhoes-de-

estudantes-da-rede-publica-nao-tem-acesso-a-internet/. Acesso em 16 de novembro de 2021. 

 

https://brasilpaisdigital.com.br/pesquisa-do-ibge-revela-que-41-milhoes-de-estudantes-da-rede-publica-nao-tem-acesso-a-internet/
https://brasilpaisdigital.com.br/pesquisa-do-ibge-revela-que-41-milhoes-de-estudantes-da-rede-publica-nao-tem-acesso-a-internet/
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horas da manhã no escuro e chego agora (à tarde), mas meu filho está sem 

escola porque a escola que tem mais próximo é longe. Ele corre o risco do 

carro bater, quando chove não vai pra escola, não é todo dia que o clima tá 

bom pra ele ir no sol. Então eu estou em nome das mães, das crianças, nós 

precisamos de uma escola mais próxima da nossa comunidade, é o que eu 

peço”.  

As ruas que percorrem o interior da comunidade, ainda que já organizadas a partir 

dos lotes, não são asfaltadas, de modo que os moradores convivem cotidianamente com 

a crescente erosão e, quando chove, enchentes e alagamentos. Nesse sentido, algumas 

casas detêm água encanada e saneamento para o esgoto - através de medidas consideradas 

clandestinas como encanamento de poços artesianos e fossas para eliminação de dejetos 

- e outras não. Outrossim, a situação de energia elétrica se repete entre a vizinhança. 

Fabiana, em seu depoimento continua:  

“A luz, na minha casa a geladeira não funciona, eu pego água gelada na 

casa da minha vizinha, eu chego em casa e não tenho água para tomar 

banho. Tem uma caixa d'água que eu encho ela, quando seca eu tenho que 

esperar encher. Cadê aqueles prefeitos que vieram aqui e prometeram? 

Sumiram, e agora? Então olhem por nós, é o que a gente pede, por favor”.  

Diante da escassez e ou inexistência dos principais serviços de necessidade básica 

como saúde, educação e assistência social - serviços estes cujas famílias que vivem em 

situação de vulnerabilidade social em decorrência de privação econômica, mais 

necessitam para atenuar as dificuldades enfrentadas no cotidiano - as constantes ameaças 

de reintegração de posse, mesmo no contexto da pandemia, geram apreensão e angústia 

para as mais de 2.500 famílias que residem no local. O contexto de irregularidade 

fundiária por se tratar, supostamente, de parque arqueológico, envolve o choque entre a 

preservação do meio ambiente natural e cultural, protegido pelo art. 225 da Constituição 

Federal, com a materialidade concreta da inexistência de garantias e direitos 

fundamentais pela população, sejam elas de etnias indígenas ou não. O contra senso 

impera de modo escancarado pelas instituições que acompanham esta realidade, a 

destacar o Ministério Público Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, em que a falaciosa premissa de proteção à memória indígena daquele antigo 

território anula as necessidades concretas destas e tantas outras linhagens que hoje 

resistem em meio a miséria e o descaso do poder público.  



45 

A outra comunidade indígena visitada pela Relatoria é denominada Parque das 

Tribos Tarumã. Localizada no bairro Tarumã, zona oeste, é considerado o primeiro bairro 

indígena de Manaus e existe desde 2014. O aldeamento urbano detêm  caráter 

multiétnico, abrigando cerca de 700 famílias indígenas e não indígenas. A partir do 

relatório social elaborado pelas lideranças da comunidade em 201728, que muito vieram 

a contribuir na redação do presente relatório, constata-se que o propósito de sua fundação 

visa organizar e executar o processo de gestão do sistema de atenção às moradias para a 

população indígena e de minorias étnicas na cidade de Manaus, em especial aqueles sem 

teto ou sem moradia fixa. Dentre as propostas apresentadas para a Relatoria incluem-se 

a construção dos primeiros empreendimentos institucionais para os indígenas, como 

escola com princípios da pedagogia tradicional e polo de atendimento à saúde indígena 

em área peri-urbana. 

A constituição do Parque das Tribos Tarumã tem como missão principal a 

proteção, promoção e recuperação de identidades das diversas etnias, preservação da 

memória material e imaterial de indígenas e de seus descendentes, a conquista de 

moradias dignas para as pessoas indígenas no território, a fim de exercerem sua 

autodeterminação e autonomia social e econômica, bem como o desenvolvimento de 

ações voltadas a atender suas peculiaridades, especialmente quanto condição sanitária de 

cada família indígena.  À vista disso, a organização da comunidade é também voltada a 

promover a articulação e a integração com os setores governamentais e não 

governamentais, buscando-se o reconhecimento dos direitos sociais dos moradores, 

identificar e disseminar as reais necessidades da população, diante da crescente 

vulnerabilidade social que enfrentam. Ressalta-se, ainda, o estabelecimento de diretrizes 

e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de 

saneamento ambiental e de edificações de moradias autossustentáveis.  

Consoante o relato do cacique Joilson Karapãno no relatório social, o mesmo afirma: 

“É necessário que haja uma correspondência cultural que respeite a 

participação de toda a comunidade envolvida no processo, não excluindo 

                                                        

28 As informações foram organizadas pelos autores, que constituem o núcleo da organização do Parque das 

Tribos Tarumã, especificados a seguir: Transcrição elaborada por Joilson da Silva Paulino – Karapãno 

Liderança Geral do Parque das Tribos Tarumã; Messias Martins Moreira-Kokama; Liderança Mulher: Lucenilda 

Albuquerque- Kokama; Professora Indígena: Ana Claudia Martins Tomas- Baré ; Alcineia Martins-Piratapuia; 

Vicelônia Martins-Piratapuia; Mariano Tikuna.  
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especialmente os que não estão em suas bases, ou seja, em Aldeias ou Terras 

Indígenas, o principal é o atendimento à moradia dos Povos Indígenas da 

região do Município de Manaus Amazonas. O povo Indígena que estão 

morando no Parque das Tribos estão a busca de sua autoafirmação étnica 

em meio às mudanças sociais, ambientais, culturais, religiosas e econômicas 

de uma sociedade tecnológica e tecnicista que não se preocupa com o bem 

estar humano na mesma medida em que valoriza as transformações 

provocadas pelas suas ações excluindo uma grande parcela da população 

Indígena à pobreza, ao descaso, à miséria, a fome e ao abandono social e 

familiar”. 

Dando importância a esse processo contínuo de valorização plena das culturas 

dos povos e comunidades indígenas, as 34 etnias presentes no Parque das Tribos Tarumã 

são: Tikuna, Wanano, Kokama, Witoto, Bare, Baniwa, Tukano, Tariano, Kuripaco, 

Kubeo, Miriti-Tapuia, Jurupari-Tapuia, Mura, Satere, Karapãna, Apurinã, Arapasso, 

Miranha, Hiskariana, Piratapuia, Tuiuka, Munduruko, Kulina, Kanela, Barrasana, 

Kanamari, Tupinanba-Jaquari, Marubo, Makuxi, Rupita, Nadeb, Katukina, Kambeba e 

Wapixana. Dentre as quais, em conformidade ao relatório social, 14 línguas indígenas 

são faladas por diversos moradores, o que foi comprovado por laudo linguístico 

elaborado pelo Dr. Walteir Martins professor da Universidade Estadual do Amazonas – 

UEA/Mao.  

A fim de corroborar as informações quanto ao processo de êxodo da população 

indígena, que sai de seus aldeamentos tradicionais em direção à capital amazonense, os 

indígenas residentes na comunidade são, principalmente, oriundos dos municípios e 

regiões do Alto Solimões, Médio e Baixo Solimões: Benjamin Constant, Tabatinga e 

Santo Antônio de Iça do Município Baixo Solimões: Manacapuru, Iranduba, Alto Rio 

Negro: São Gabriel de Cachoeira, Santa Isabel, Barcelos e Autazes. Algumas 

manifestações culturais presentes incluem-se o trabalho artesanal de arco e flecha, corrida 

de tora, confecção de tapiri29, fogareiro de barro para cozinhamento de quinhapira30.  

No que pese todo o esforço dos moradores em organizarem-se na perpetuação e 

disseminação de suas culturas, alinhado a luta pela regularização fundiária do território, 

                                                        

29 Espécie de palhoça que serve como abrigo provisório. 

30 Prato feito de peixe e pimentas que representa a união entre as aldeias, comum em comunidades da região do 

Rio Negro.  
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a situação jurídica da área é ainda mais complexa e o acesso aos serviços públicos é pior 

que em comparação ao que ocorre na comunidade Nova Vida. A titularidade da área em 

que o Parque das Tribos Tarumã se encontra é, supostamente, pertencente a particulares, 

que envolve também áreas das comunidades Cristo Rei e Cidade das Luzes. Utiliza-se 

tal termo conjectural em razão do litígio no processo de reintegração de posse envolver 

indícios de fraude na confecção das matrículas dos imóveis que substanciam a pretensão 

autoral em imitir-se na posse do imóvel. Em manifestação elaborada nos autos de nº 

17459-62.2014.4.01.3200, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas aduz quanto a 

patente ilegalidade da propriedade do autor, inexistindo indícios de que este já teve a 

posse do imóvel, argumentando, ainda, que este valeu-se de uma certidão do extinto 

Instituto de Terras do Amazonas para realizar a grilagem da terra, prática comum naquela 

região.  

Não obstante, em razão da localização da comunidade quase em área rural, no 

extremo oeste do perímetro urbano de Manaus, os moradores têm dificuldade de acessar 

os equipamentos de assistência social, uma vez que o Centro de Referência da Assistência 

Social-CRAS, que atende esta ocupação, se localiza a mais de 16 quilômetros de 

distância. O deslocamento até o CRAS é muito difícil para os moradores, que somente 

podem fazê-lo por meio de transporte público. O percurso exige a utilização de dois 

ônibus, mas como são moradores em situação de vulnerabilidade social, esse trajeto se 

torna dispendioso em termos financeiros, dificultando, inclusive que se inscrevam no 

Cadastro Único, o passaporte de acesso a todas as políticas de assistência. Situação 

idêntica atinge as famílias da ocupação denominada Cidade das Luzes, localizada na 

mesma área do bairro Tarumã Açu (FIGURAS 3 e 4). 
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As crianças são atendidas por um ônibus de transporte escolar, o qual realiza o 

transporte até as escolas localizadas nos bairros adjacentes, também distantes. Neste caso, 

portanto, existe um atendimento baseado em política pública que assegura o direito 

fundamental à educação, o que não ocorre no âmbito da assistência social e da saúde. 

Sob este prisma, também não existem unidades básicas de saúde de fácil acesso na região, 

os moradores das referidas comunidades precisam se deslocar até a Comunidade Campos 

Sales, localizada a 7,5 Km (FIGURA 5). Portanto, não existem serviços de saúde 

disponíveis dentro da comunidade, inviabilizando a efetividade desse direito, e, 

sobretudo, deixando ao desabrigo os mais vulneráveis, como crianças e idosos, a doenças 

e agravos para os quais é fundamental o atendimento no nível primário de modo a 

assegurar a atenção no âmbito da prevenção e da promoção da saúde. 

 

  

As desigualdades no acesso à saúde é uma realidade histórica para os povos 

indígenas na grande maioria dos países (Fellows et al. 2021 + aput+ Piette et al. 2014; 
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Laycock et al. 2016), de modo que o Brasil não é exceção (Fellows et al + aput + Garnelo 

et al. 2020) Sobretudo a má gestão do governo federal em desrespeitar às diretrizes 

sanitárias da Organização Mundial de Saúde, torna, cada vez mais evidente a 

subnotificação dos dados oficiais, em comparação aos resultados reais verificados pelo 

sistema indígena de vigilância de base comunitária da Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB sobre as taxas de incidência e mortalidade 

da covid-19 entre povos indígenas quando comparadas com a contagem do governo tanto 

para os indígenas e para a população brasileira em geral, o que reforça as tentativas de 

assimilação cultural que transpassa pelo racismo estrutural, ao não contabilizar os povos 

indígenas que vivem nas cidades, como é o caso das comunidades visitadas na missão 

denúncia31 

De modo geral, em contraposição aos dados oficiais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde, os pesquisadores independentes apontam que os povos indígenas 

da Amazônia Legal são 136% mais afetados pela COVID-19 do que o restante do país, 

enquanto a taxa de mortalidade é 110% maior entre os povos indígenas do que na 

população em geral, estando relacionado tal disseminação, inclusive, a leniência do 

governo federal em relação a crimes ambientais, como atividades econômicas ilegais de 

garimpo, madeireiros e grileiros em terras indígenas (FELLOWS et al, 2021. p. 19). Os 

mapas abaixo correlacionam-se com os relatos colhidos em ambas as comunidades 

indígenas, Nova Vida e Parque das Tribos Tarumã quanto ao efeito devastador da 

pandemia para os indígenas na cidade de Manaus, cuja taxa de incidência/infecção é entre 

749 a 1.413 para cada 100 mil habitantes e taxa de mortalidade entre 148 a 260 também 

para cada 100 mil habitantes (Ibid.p. 14 e 15).  

                                                        

31 FELLOWS, Martha; PAYE, Valéria;  ALENCAR, Ane; NICÁCIO Mário; CASTRO  Isabel, COELHO; 

Maria Emília; SILVA, Camila V J; BANDEIRA, Matheus; LOURIVAL, Reinaldo; BASTA, Paulo Cesar; 

Subnotificação de casos de COVID-19 entre Povos indígenas no Brasil: uma nova expressão de velhas 

desigualdades. Frontiers, 2021. p. 18 e 19.. Disponível em 

https://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1618240274526x897697235245485400/COVID-

19_among_indigenous_in_Brazilian_Amazon_revision_limpa_final-PT.pdf. Acesso em 17 de novembro de 

2021.  



50 

32 

 

33 

 

                                                        

32 Ibid. p. 14.  

33 Ibid. p. 15  
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Diante do exposto, no que pese a Constituição de 1988, a Declaração Universal 

dos Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas serem instrumentos amplamente importantes no reconhecimento dessa parcela 

da população na camada social, a partir de suas especificidades, as tendência atuais de 

governos em imporem políticas neoliberais, ao passo que apoiam práticas econômicas 

ilegais de cunho expropriatórias, apontam, de fato, para um crescente desafio para as 

sociedades indígenas frente ao agravamento das desigualdades econômicas e sociais. As 

atuais gestões da Fundação Nacional dos Índios - FUNAI e da Fundação Estadual do 

Índio - FEI vêm descumprindo com suas atribuições legais ao não garantir aos moradores 

das comunidades Nova Vida e Parque das Tribos Tarumã a garantia à posse permanente 

das terras que ocupam, assim como, em prestar assistência social, educacional e médico-

sanitária, especialmente no contexto de calamidade pública em que vivemos atualmente.  

À vista disso, atentando-se ao pressuposto que a vida humana está amplamente 

conectada ao ambiente natural-social, com repercussões desiguais nos diferentes 

territórios e arranjos sociais34, tal recorte detém ainda mais relevância ao analisarmos a 

concepção das aldeias  além destes espaços físicos que os povos indígenas ocupam, de 

modo que, entende-se, em sua vasta complexidade, como terra de pertencimento coletivo, 

transformando-se em espaço social, a fim de exercerem sua autodeterminação e 

autonomia política, social e econômica. Busca-se, assim, nestes contextos, a preservação 

da memória, da ancestralidade, dos costumes, das línguas e da cultura, de modo geral, 

que cada indivíduo ao deixar seu território originário leva consigo, junto aos seus grupos 

familiares, na formação de novos núcleos habitacionais na cidade de Manaus. 

O Brasil inteiro é e sempre foi terra indígena, de modo que a interpretação 

“tradicionalmente”, presente no caput do art. 231 da Carta Magna, deve ser interpretado 

no sentido de legitimar a posse e a propriedade das terras em que os mais diversos povos 

indígenas decidem viver e perpetuar suas tradições, partindo-se deste reconhecimento do 

direito à diferença sociocultural, na linha do multiculturalismo contemporâneo. Aliada a 

esta situação gravíssima na saúde, o Governo retardou a implementação do auxílio 

emergencial aos vulnerabilizados. 

                                                        

34 Gramática Jurídica da Campanha Despejo Zero: Pela Vida no Campo e na Cidade, 2021, obra no prelo 
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6. Recomendações 

 

  Com base no relatório acima identificando as realidades concretas das 

comunidades visitadas durante a Missão-Denúncia em Defesa do Direito à Moradia 

Adequada e ao território na cidade de Manaus/AM é que se fazem as seguintes 

recomendações às autoridades. As recomendações são gerais e dizem respeito a todas as 

comunidades vulneráveis e que demandam a proteção do estado na cidade de 

Manaus/AM e específicas atendendo às reivindicações das comunidades visitadas pela 

missão-denúncia. 

   

 

 

 

 

6.1. Recomendações Gerais 

 

a) Ratificação do COMPROMISSO assumido pelas autoridades públicas do poder 

executivo e do sistema de justiça do estado do Amazonas pela Imediata instalação de 

uma Mesa de Diálogo sobre Prevenção e Mediação de Conflitos Territoriais Urbanos 

liderado pela Defensoria Pública Estadual e pela Defensoria Pública da União - DPU 

e pela  com provocação do Fórum Amazonense de Reforma Urbana; 

 

b) Implementação Urgente de Programa Municipal e Estadual de ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL às populações vulneráveis que demandam a proteção do estado 

localizadas em assentamentos informais recentes e consolidados para garantia de: 

-acesso à água; 
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-acesso à energia elétrica; 

-acesso à assistência social; 

-acesso à segurança alimentar; 

-acesso à saúde; 

-acesso à educação; 

e outras garantias fundamentais sociais que se fizerem necessárias. 

 

c) Programa Municipal e Estadual de Atendimento às Comunidades Indígenas Urbanas na 

cidade de Manaus/AM para garantia de: 

-acesso à educação com educador indígena para transmissão dos idiomas e culturas 

indígenas; 

-acesso aos serviços públicos; 

-acesso à regularização fundiária e à urbanização; 

-acesso à geração de renda; 

- acesso à segurança alimentar; 

-acesso à saúde; 

 

d) Criação de um Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária de Interesse Social nas 

Defensorias Públicas Estadual e da União que terá como finalidade a instauração de 

processos de REURB - Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social para 

garantia da segurança na posse das comunidades vulneráveis no estado do Amazonas;   

 

e) Criação imediata pelo sistema de justiça em conjunto com os poderes executivos de um 

PROTOCOLO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE REINTEGRAÇÃO DE 
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POSSE tendo como parâmetro a resolução 10/2018 e 17/2021 do Conselho Nacional 

de Direitos Humanos.     

 

6.2. Recomendações Específicas 

 

6.2.1. Prédio Alcir Matos 

 

a) Garantia pelo município de Manaus/AM e pelo Governo do Estado do 

Amazonas de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em especial a inscrição 

em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água e saneamento básico, 

energia elétrica, internet e alimentação;  

 

b) Regularização fundiária, titularização da propriedade do prédio e a realização 

das reformas necessárias para adequação de habitação de interesse social, a ser realizada 

pela União Federal. 

 

c) Destruição do emparedamento da via de acesso ao 4º andar e seguintes, 

possibilitando a livre circulação dos ocupantes.  

 

d) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução de 

mérito, proposta pelo INSS contra as famílias moradoras do prédio, mediante 

requerimento do Ministério Público Federal e/ou Autor; 

 

e) Sejam cessadas quaisquer medidas incriminatórias, vexatórias e intimidatórias 

por quaisquer servidores públicos, especialmente os vinculados à Superintendência do 

Patrimônio da União - SPU, contra os moradores. 
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        f) Designação de mesa de diálogo entre os moradores e o Ministério Público 

Federal, Defensoria Pública da União e a Superintendência do Patrimônio da União - 

SPU.  

 

6.2.2. Casa do Estudante – Ocupação Júlio Salas 

 

a) Fornecimento de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em 

especial a inscrição em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água e 

saneamento básico, energia elétrica, internet e alimentação, através do Poder Executivo 

Municipal e Poder Executivo Estadual;  

 

b) Regularização fundiária, titularização da propriedade do prédio e a realização 

das reformas necessárias para adequação de habitação de interesse social, a ser realizada 

pela União Federal; 

 

c) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução de 

mérito, proposta pelo União contra as famílias moradoras do prédio, mediante 

requerimento do Ministério Público Federal e/ou Autor; 

 

d) Designação de mesa de diálogo permanente entre os moradores e a 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Ministério Público Federal, Defensoria 

Pública da União e a Superintendência do Patrimônio da União - SPU.  

 

 

 6.2.3. Comunidade Artur Bernardes – Pico das Águas 
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           a) Designação Urgente de mesa de diálogo permanente entre os moradores, 

Superintendência de Habitação do estado do Amazonas, Defensoria Pública dos Estado 

e o Município; 

  

 b) Início imediato das obras de construção das 512 unidades habitacionais a 

serem realizadas com recursos do BID e Cooperação Andina de Fomento; 

 

 c) Garantia urgente de melhorias habitacionais e serviços públicos para os 

moradores que ainda residem na comunidade Artur Bernardes e Pico das Águas; 

 

 d) Correção e atualização monetária das possíveis indenizações às famílias, que 

em 2012, sofreram incêndio - Comunidade Artur Bernardes e que sofreram remoção 

- Comunidade Pico das Águas. 

 

 6.2.4. Ocupação Coliseu III 

 

a) Fornecimento de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em 

especial a inscrição em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água e 

saneamento básico, energia elétrica, transporte escolar para crianças e adolescentes, 

internet e alimentação, através do Poder Executivo Municipal e Poder Executivo 

Estadual; 

 

b) Disponibilização, pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - 

SUFRAMA, da titularidade da área em relação ao Município, a fim de que procedam a 

regularização fundiária em favor dos moradores e a realização das reformas necessárias 

para adequação de habitação de interesse social; 
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c) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução de 

mérito, proposta pelo SUFRAMA contra as famílias moradoras do prédio, mediante 

requerimento do Ministério Público Federal e/ou Autor; 

 

d) Designação de mesa de diálogo permanente entre os moradores, 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Ministério Público 

Federal, Defensoria Pública da União e o Município; 

 

e) Para viabilizar o pleno acesso ao transporte público, que o Município 

aumente as rotas de ônibus existentes na região da comunidade.  

 

 6.2.5. Comunidade Nova Vida 

a) Fornecimento de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em 

especial a inscrição em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água 

e saneamento básico, energia elétrica, transporte escolar para crianças e adolescentes, 

e alimentação, através do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual, FEI 

e FUNAI; 

 

b) Regularização fundiária e titularização da propriedade da área, assim como 

a realização das reformas necessárias para adequação de habitação de interesse social, 

inclusive obras para contenção da erosão, a ser realizada pela União Federal; 

 

c) Fornecimento de professores/as indígenas para que ministrem aulas dentro 

da comunidade, observando-se as particularidades da pedagogia tradicional; 

 

d) Prestação da assistência médico-sanitária aos indígenas dentro da 

comunidade; 
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e) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução 

de mérito, proposta pelo União contra as famílias moradoras do prédio, mediante 

requerimento do Ministério Público Federal e/ou Autor; 

 

f) Designação de mesa de diálogo permanente entre os moradores, Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Ministério Público Federal, 

Defensoria Pública da União, FEI e FUNAI; 

 

g) Para viabilizar o pleno acesso ao transporte público, que o Município 

aumente as rotas de ônibus existentes na região da comunidade.  

 

 6.2.6. Cidades das Luzes  

 

a) Fornecimento de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em 

especial a inscrição em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água e 

saneamento básico, energia elétrica, transporte escolar para crianças e adolescentes, 

internet e alimentação, através do Poder Executivo Municipal e Poder Executivo 

Estadual; 

 

b) Disponibilização, pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - 

SUFRAMA, da titularidade da área em relação ao Município, a fim de que procedam a 

regularização fundiária em favor dos moradores e a realização das reformas necessárias 

para adequação de habitação de interesse social; 

 

c) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução de 

mérito, movido pelo Estado contra os moradores, mediante requerimento do Ministério 

Público Estadual e da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas; 
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d) Designação de mesa de diálogo permanente entre os moradores, Ministério 

Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Poder Executivo Estadual, Procuradoria 

Geral do Estado do Amazonas; 

 

e) A fim de viabilizar o pleno acesso ao transporte público, que o Município 

aumente as rotas de ônibus existentes na região da comunidade.  

 

 6.2.7. Parque das tribos 

 

a) Fornecimento de ajuda humanitária às famílias moradoras do prédio, em 

especial a inscrição em programas assistenciais de renda via CadÚnico, acesso à água e 

saneamento básico, energia elétrica, transporte escolar para crianças e adolescentes e 

alimentação, através do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual, FEI e 

FUNAI; 

  

b) Regularização fundiária e titularização da propriedade da área, assim como a 

realização das reformas necessárias para adequação de habitação de interesse social, 

inclusive obras para contenção da erosão, a ser realizado pelo Estado; 

 

c) Fornecimento de professores/as indígenas para que ministrem aulas dentro da 

comunidade, observando-se as particularidades da pedagogia tradicional; 

 

d) Prestação da assistência médico-sanitária aos indígenas dentro da comunidade; 

  

e) Seja julgado extinto o processo de reintegração de posse, com resolução de 

mérito, proposta por particulares contra as famílias moradoras do local, mediante 
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requerimento do Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado do 

Amazonas e/ou Autor; 

 

f) Designação de mesa de diálogo permanente entre os moradores, Procuradoria 

Geral do Estado do Amazonas, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública 

Estadual, FEI e FUNAI; 

  

g) Para viabilizar o pleno acesso ao transporte público, que o Município aumente 

as rotas de ônibus existentes na região da comunidade.  
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