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1. A missão em defesa do direito à moradia, ao território, e contra os 

despejos na cidade de Porto Alegre/RS e região metropolitana 

 

Este relatório é fruto de uma missão-denúncia realizada em Porto Alegre e na 

região metropolitana, que ocorreu entre os dias 25 a 27 de abril de 2022, com o 

objetivo de dar voz e visibilidade às comunidades que estão tendo seus direitos 

violados e denunciar as graves e precárias condições de habitabilidade destas. A 

missão foi precedida por uma visita de monitoramento à comunidade Ocupação 

Império, localizada na zona norte de Porto Alegre, no dia 23 de abril, área que havia 

recebido uma missão-denúncia em 2014. No dia 25, foram visitadas a Ocupação 

Resistência e Luta (Campo Bom); as ocupações Mauá, Redimix e Steigleder (São 

Leopoldo); no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense, 

a missão-denúncia recebeu as comunidades do Horto Florestal e José Joaquim, 

localizadas em Sapucaia do Sul; e a região conhecida como 4º Distrito de Porto 

Alegre, com a participação das comunidades Zumbi dos Palmares, Tio Zeca e Areia, 

Beira do Rio, Vila Liberdade, Vila dos Papeleiros e Casa de Passagem Carandiru. Já 

no dia 26 realizou-se a visita, em Porto Alegre, da retomada Indígena     no Lami, a 

visita à Vila Herdeiros atingida pela Barragem da Lomba do Sabão onde se ouviu 

também o relato da Ocupação Santo Antônio; foi visitada a Ocupação Povo Sem 

Medo, o Quilombo Lemos e as famílias que vivem no Prédio da ocupação Dois de 

Junho no centro da cidade.  

Via de regra, uma missão-denúncia é composta por três momentos distintos. 

O primeiro diz respeito à visita, escuta e diálogo com coletivos, comunidades e 

pessoas em situação de violações de direito, tendo como objetivo dar visibilidade às 

situações de violências vividas, apurar em detalhes as condições às quais as pessoas 

são submetidas e ouvir as demandas e reivindicações desses grupos. Nesse sentido, 

“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”1.  

O segundo momento se trata da visita às autoridades, que teriam o dever de 

garantir os direitos violados e a prerrogativa de impedir as violações, a fim de buscar 

alternativas para que estas sejam cessadas e garantias de direitos. Por fim, o último 

momento é a Audiência Pública, quando se reúnem os apoiadores dos coletivos e as 

comunidades visitadas em audiência com os poderes públicos que têm a 

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

questionados pelos presentes. 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.  

A missão em defesa do direito à moradia, ao território, e contra os despejos 

                                                
1   Desafios dos Direitos Humanos no Brasil e a experiência das Relatorias Nacionais 
em DHESCA - Informe 2007-2009. Ed. Terra de Direitos. Curitiba, 2009, p. 124. 
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na cidade de Porto Alegre/RS e região metropolitana tem como objetivo, portanto, a 

visita às ocupações urbanas e territórios que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social e lutando pelo seu legítimo direito à moradia digna.  

Nos termos dos tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo 

Brasil, o direito à moradia digna é um direito recepcionado no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988 como um direito fundamental social. As denúncias de violações aos 

direitos humanos nas Ocupações nas cidades de Porto Alegre, São Leopoldo, 

Sapucaia do Sul e Campo Bom se relacionam também a ameaças de despejo dos 

moradores, em sua maioria determinadas por ordens judiciais.  

  

 
Ocupação Steigleder, 25/04/2022 - Foto por: Luiza Castro  

Os objetos da missão são: identificar as ameaças de despejos em diversas 

ocupações urbanas, retomadas indígenas e lutas quilombolas em Porto Alegre e na 

região metropolitana; denunciar a falta de recursos para obras de produção de 

moradia; denunciar as condições precárias e de falta de habitabilidade verificadas 

que afetam a dignidade humana; denunciar a judicialização dos conflitos com ações 

de reintegração de posse com uso de força policial; garantir visibilidade para as 

ocupações urbanas, retomadas indígenas e lutas quilombolas para a promoção da 

defesa do direito humano à moradia das famílias ocupantes; empoderar as 

comunidades e territórios ameaçados de despejo na defesa dos seus direitos; buscar 

alternativas contra os despejos; aperfeiçoar a interface das ocupações urbanas e 

territórios com as autoridades e os atores potencialmente relacionados com o tema.  



3 

 

 
Ocupação Santo Antônio, 26/04/2022 - Foto por: Fábio Alt 

 

 

2. Comunidades visitadas pela missão 

2.1. Porto Alegre  

2.1.1. Ocupação Império  
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A Ocupação Império2, localizada no bairro Sarandi, na zona norte de Porto 

Alegre, está assentada em uma área privada de cerca de 22.000 m² que estava 

abandonada há aproximadamente 40 anos. Em agosto de 2014, cerca de 90 famílias 

(400 pessoas) passaram a dar um uso social para o terreno e, no mesmo ano, através 

do Projeto de Lei nº 2.265, a ocupação foi gravada como Zona Especial de Interesse 

Social - ZEIS, demarcação esta que foi posteriormente vetada e o caso judicializado. 

Hoje, há 143 casas e aproximadamente 600 pessoas no local, sendo marcante a 

presença de imigrantes haitianos, com casas contendo até três famílias. Contra os 

ocupantes tramita a ação judicial de reintegração de posse perante o Foro Regional 

do Sarandi, sob o número 11402240016, onde já foi deferida liminar para 

desocupação da área, estando pendente de cumprimento pelo Poder Judiciário.  

Na visita, os moradores relataram que há saneamento básico e coleta de lixo 

próxima ao local, apesar do caminhão responsável pela coleta não entrar na 

comunidade. Informaram que a água e luz são precárias e seu acesso é informal, e 

que todas as melhorias realizadas na comunidade foram realizadas pelos próprios 

moradores, sem qualquer apoio do poder público, como colocar canos para que 

pudessem ter acesso à água, que antes era por mangueiras.  

No tocante à saúde e assistência social, os ocupantes são atendidos pela 

Unidade Básica de Saúde Ramos, que aceita os comprovantes de residência 

fornecidos pela associação de moradores; entretanto, relatam que o CRAS tem 

muitos problemas, pois, em razão da população que busca atendimento ser grande, 

                                                
2 Endereço de referência: Av. Plínio Kroeff, 2000 - Sarandi, Porto Alegre. 
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acaba não sendo capaz de atender a demanda, com relatos de que as pessoas 

precisam chegar às 5h na fila para tentarem ser atendidos, e o CRAS só distribui 15 

fichas.  

 
Em relação aos imigrantes, não há qualquer apoio institucional ou políticas 

públicas direcionadas, o CRAS não ajuda e tampouco a Prefeitura que, conforme 

relatado, possui um departamento voltado para essa questão que não funciona. A 

maioria dos haitianos não domina o idioma e não há tradutores nas instituições 

públicas, o que faz com que geralmente os que possuem mais facilidade com o idioma 

tenham que falar por quem não consegue. Foi informado que o SOS Mulher havia 

ganhado um edital para atender imigrantes, mas a prefeitura não pagou e encerrou o 

contrato, e o projeto durou apenas seis meses. Uma das principais demandas é obter 

a cidadania brasileira.   

Durante a visita à Ocupação Império, também foram ouvidos representantes 

das ocupações próximas: Campo Grande, São Luiz e Progresso. Todas essas 

comunidades foram visitadas na missão-denúncia de 2014. 

Na ocupação São Luiz, cerca de 275 famílias ocupam a área privada desde 

2012. A regularização fundiária da área foi iniciada, contudo, não avançou pois existe 

litígio com o suposto proprietário, que se nega a comparecer nas reuniões de 

mediação e apresentou documentos questionáveis para comprovar a titularidade do 

imóvel. As famílias são atendidas pelos serviços públicos de saúde e escola nas 

proximidades, contudo, relataram que o acesso à água e luz é precário e informal. A 

Ocupação Progresso, também localizada na mesma região da cidade, foi despejada 

por ordem judicial no ano de 2018 e era habitada quase que na totalidade por 

haitianos. Na Ocupação Progresso vivam 100 famílias. Inclusive, 70% dos haitianos 

que vivem na Ocupação Império são oriundos da Ocupação Progresso. A Ocupação 

Campo Grande, também localizada na zona Norte da cidade, é composta por uma 
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área de 7 hectares de propriedade pública municipal. No local vivem 120 famílias 

desde o ano de 2016. As famílias foram notificadas extrajudicialmente para saírem da 

área e tentam se organizar em torno de uma Cooperativa para resistir ao despejo e 

garantir a regularização fundiária da área ocupada. 

 

2.1.2. 4º Distrito  

 
Foto por: Fabio Alt 

A região conhecida como 4º Distrito da cidade de Porto Alegre é composta 

por 19 comunidades em extrema vulnerabilidade social. São elas: Comunidade do 

Beco X, Vilas Tio Zeca e Areia, Casa de Passagem (Carandiru), Comunidade da Beira 

do Rio, Vila Liberdade, Vila Santo André, Ocupação da Fazendinha, Ocupação 

Campos Verdes, Ocupação Santo Antônio, Vila dos Ferroviários,  Ocupação Zumbi 

dos Palmares, Ocupação Cobal, Recanto da Alegria, Ocupação AJ Renner, 

Ocupação Planalto, Vila Dona Theodora, Vila Voluntários da Pátria e Vila Esperança.  

 

As comunidades pobres e seus trabalhadores vêm sofrendo um processo 

silencioso de expulsão do território, tanto pelas obras de infraestrutura que impactam 

as moradias em nome do desenvolvimento econômico, como por processos de 

requalificação urbana que promovem processos de gentrificação no território e que 

apresentam um quadro grave de precarização do trabalho, protagonizada pela 

perseguição da Prefeitura Municipal aos catadores de materiais recicláveis e pelos 

trabalhadores dos  galpões de reciclagem que existem na região formais ou informais.  

A região do 4º Distrito é uma região cobiçada pela especulação imobiliária. 

Fica a 5 minutos do centro histórico de Porto Alegre/RS de carro, e a 10 minutos das 

principais saídas da cidade. O processo de gentrificação no território está sendo 
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promovido pelo interesse de  empreendimentos privados inovadores, “descolados”, 

artísticos, além de habitacionais de alto padrão, indústrias de tecnologia, 

empreendimentos de saúde elitizados e com respaldo do poder público municipal que 

vem flexibilizando a legislação para favorecer os investidores imobiliários com 

isenções de impostos, redução de valores para aquisição de solo criado, além de 

alterações no Plano Diretor Municipal. Em todas essas ações, as populações mais 

vulnerabilizadas não estão incluídas nem no processo de planejamento e decisório, 

tampouco nos benefícios do processo da chamada requalificação urbana. Não estão 

sendo previstas ações ou políticas públicas, sejam de moradia, sejam sociais, para 

atender essas populações.  
Foto por: Fabio Alt 

 

 

 

 

Em 2019 foi realizada uma missão-denúncia no local, e foram identificadas 

situações de flagrante precarização da vida causada por omissão total na prestação 

dos serviços públicos, com um amplo contingente de famílias sem acesso aos 

serviços de distribuição de água, iluminação pública e saneamento básico; absoluta 

ausência do direito à condições mínimas de habitabilidade das moradias que sofrem 

com as constantes enchentes causadas pela falta de drenagem urbana.  

São famílias esquecidas pela própria Prefeitura em moradias precárias há 

quase duas décadas, com ocorrência frequente de incêndios frente à precariedade 

do acesso à energia elétrica adequada; além de constante insegurança jurídica sobre 

a posse, uma vez que são assombradas por ações judiciais de reintegração.  

Em 2022, praticamente nada mudou - aliás, mudou para pior: com a 

pandemia, as situações se agravaram, restando as famílias completamente 
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desassistidas e literalmente passando fome. No que tange ao trabalho, por exemplo, 

há muitos relatos no sentido de que as dificuldades ainda se mantém, encontrando-

se a vasta maioria dos moradores em situação de desemprego, merecendo destaque 

o relato de um catador que disse: “tá tudo muito difícil, tão sendo perseguido pela 

prefeitura e proibido de trabalhar”.  

Na missão estavam presentes representantes das comunidades Carandiru, 

Zumbi dos Palmares, Beira do Rio, Vila Liberdade, Vila dos Papeleiros e Vilas Tio 

Zeca e Areia. As principais reclamações são a respeito da precariedade das 

condições de moradia, do esquecimento pelo poder público, e pela proibição dos 

carrinheiros exercerem seu trabalho.  

 

Especificamente quanto à Ocupação Zumbi dos Palmares, os moradores 

chegaram na região há mais de 5 anos, desenvolvendo moradias e comércio, além 

de manterem o galpão de reciclagem. No mesmo sentido que as demais ocupações 

do 4D, esta região também sofre com ausência de serviços públicos prestados pela 

Prefeitura, marcada pela falta de drenagem urbana, com as ruas de chão batido 

completamente alagadas em dias de chuva, tornando a passagem por vezes 

completamente obstruída. A ausência de serviços de saneamento básico é 

generalizada na região, expondo-os a graves perigos à vida e à saúde em decorrência 

das doenças a que estão sujeitos. A precarização do serviço de energia elétrica 

expondo-os a incidentes de incêndio, ainda a falta de abastecimento de água e de 

coleta do lixo são alguns dos problemas visíveis na região e relatados pelas famílias. 

Atualmente, ocupam o local cerca de 300 famílias, que estão ameaçadas de despejo 

via ação de reintegração de posse.  
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Os aproximadamente 500 moradores da Vila Tio Zeca e Areia aguardam 

reassentamento desde o início das obras da Nova Ponte do Guaíba em 2014, estando 

suas casas cada vez mais degradadas e precarizadas, sem os moradores 

empenharem reforma para consertá-las, uma vez que aguardam destinação e não 

possuem recursos financeiros para investir em reformas em casas das quais serão 

despejados.  

Já a comunidade Beira do Rio, constituída por 40 famílias e localizada ao 

lado do Centro de Treinamento do Grêmio, sofre com a ameaça de despejo em razão 

de uma ação de reintegração de posse julgada procedente - entretanto, o mandado 

de reintegração resta suspenso em razão da pandemia. No local há espaços de 

convivência, horta comunitária, açude com criatório de peixes e um galpão de 

reciclagem, fonte de geração de renda para muitas das famílias. 

Por outro lado, a Casa de Passagem, também chamada de Carandiru, 

pertence ao DEMHAB e conta com mais de 80 famílias reassentadas pelo município 

há mais de 15 anos e que até hoje não tiveram acesso à moradia digna. Inclusive, em 

2021 (em plena pandemia!), o próprio município ajuizou a ação de reintegração de 

posse nº 5095197-34.2020-8.21.0001 contra a comunidade, que vem recebendo 

notificações de ordens de despejo. O município prometeu um bônus moradia no valor 

de R$78.000,00, mas os ocupantes relatam ser impossível encontrar moradia com 

esse valor.  

Quanto à Vila dos Papeleiros, os moradores não estão ameaçados de 

despejo ainda, encontrando-se em situação semelhante às demais comunidades do 

4º Distrito: ou seja, extremamente marginalizados e esquecidos pelo poder público. 

A Vila Liberdade foi atingida em janeiro de 2013 por um incêndio que destruiu 

90 casas e deixou 194 famílias sem moradia. Após o ocorrido, a Prefeitura garantiu 

que construiria 700 moradias na região, incluindo os moradores que não tiveram suas 

casas queimadas - entretanto, até hoje não houve construção ou projeto algum 

desenvolvidos pelo governo municipal.  

2.1.3.  Retomada Tekoa Pindó Poty, Mbya Guarani 
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Foto por: Luiza Castro 

 A Retomada Tekoa Pindó Poty, Mbya Guarani fica localizada no bairro Lami 

no extremo sul da cidade de Porto Alegre/RS e conta com 10 famílias vivendo no 

local. Existe ação judicial de reintegração de posse contra a Retomada promovida por 

uma associação de servidores que diz ter matrícula de parte da área ocupada. O 

Ministério Público Federal promove Ação Civil Pública contra a FUNAI para  garantir 

a demarcação da área como terra indígena. A Defensoria Pública da União 

acompanha o processo.  

A missão-denúncia foi recebida pelo Cacique Roberto e pelo Cacique que 

representa a reserva indígena do Cantagalo onde vivem ao redor de 16 famílias, 

tendo sido demarcada como compensação pela duplicação da BR 386. Ambos os 

Caciques denunciam que as comunidades indígenas sofrem com o preconceito e a 

discriminação onde vivem e que a FUNAI não presta a devida assistência ás famílias. 

Os Caciques denunciam que as comunidades indígenas em Porto Alegre passam 

fome e que já somam 12 retomadas indígenas na capital, todas em situação de 

precariedade alimentar, assistencial e de saúde. Informaram ainda que a Defensoria 

Pública da União ajuizou uma ação civil pública para garantia de alimentos para os 

territórios indígenas no estado do RS.  Estavam presentes as seguintes comunidades 

indígenas:  áreas de  Viamão, terra  Cantagalo, Tekoa Jataiti, Povo  Mbya Guarani;  

Lami,  Tekoa Pindó Poty, Mbya Guarani;  Lami, terra Vãn Ka,  Povo Kaingang;  e de 

Faxinalzinho,  terra Kandóia,  Povo Kaingang. 

O Cacique Roberto relatou que a Retomada dos Mbyá Guarani teve seu 

procedimento de demarcação iniciado no ano de 2012, mas acabou sendo paralisado. 
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Seu território é constantemente invadido e atacado por juruás (não-indígenas), e a 

especulação imobiliária encontra terreno fértil para promover ataques aos territórios 

indígenas na conjuntura atual, pois os especuladores são legitimados por discursos 

preconceituosos e anti-indígenas.  

 
Foto por: Luiza Castro 

 

Os relatos convergem no sentido de que os povos sofreram muito com a 

pandemia, houve negligência na distribuição de cestas básicas e o rompimento da 

assistência continuada de modo geral, e que os órgãos do Estado, que deveriam 

protegê-los (como a FUNAI), são usados contra eles. Reclamam de sofrer muito 

preconceito, ameaças e xingamentos frequentemente e dizem que os não-indígenas 

não entendem seus artesanatos como trabalho e os olham como se fossem bichos 

ou nada. O acesso à água é regularizado, mas o acesso à luz e energia elétrica é 

informal - existiu um projeto para regularizar a situação, mas a prefeitura se recusou 

a fazer em razão do alto valor.  

 

 

 

 

 

 

  

2.1.4. Vila Herdeiros e Ocupação Santo Antônio 
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Foto por: Fabio Alt 

A vila Herdeiros, localizada entre os municípios de Porto Alegre e Viamão, ao 

lado da barragem Lomba do Sabão, é composta por cerca de 400 famílias, estando 

100 delas ameaçadas de despejo. A barragem, de responsabilidade do DMAE, 

construída para captação e abastecimento de água da capital, foi desativada e 

completamente abandonada pela Prefeitura de Porto Alegre no início dos anos 2000 

e está há mais de 10 anos sem qualquer tipo de manutenção, causando problemas 

de saúde pública e correndo alto risco de romper a qualquer momento, podendo 

atingir 70 mil pessoas, conforme estudo realizado em 2017 por pesquisadores do 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

A represa comporta 3 bilhões de m³ de água e é onde se localiza a nascente 

do Arroio Dilúvio que corta toda a cidade de Porto Alegre e deságua no Rio Guaíba. 

Os moradores denunciam que a barragem não tem nenhuma manutenção do DMAE 

e que solicitaram formalmente um laudo sobre o risco de rompimento da barragem, 

mas nunca foram atendidos. 

Os moradores relatam que já houve duas grandes enchentes no local, o que 

fez com que muitas pessoas perdessem suas casas. Foi aberto um processo no 

Ministério Público através da promotoria ambiental, onde foi determinado o 

reassentamento das pessoas que moram no entorno da barragem, sendo ofertado 

financiamento de apartamento e bônus moradia. O problema é que a maioria das 

pessoas é de baixa renda e sem renda fixa, sobrevivendo de coleta, então aqueles 

que optam pelo financiamento (de 10 anos) acabam ficando endividados, enquanto 

aqueles que optam pelo bônus moradia não tem previsão de quando ele será 

disponibilizado.  
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Foto por: Luiza Castro  

Ainda, há um problema de transparência entre os órgãos públicos e a 

comunidade. As famílias organizadas no Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB) protocolaram na prefeitura um documento constando 13 direitos que estão 

sendo desconsiderados pelo poder público, bem como reivindicações, entre elas o 

aumento do valor do Bônus Moradia e o fim da demora para repasse do recurso, a 

entrega gratuita de apartamentos para famílias de desempregados e em situação de 

miséria, a construção de alternativas para as famílias que não têm interesse em sair 

do local e o direito à segurança frente a possibilidade de rompimento da barragem. 
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Foto por: Fabio Alt 

Alguns moradores, com renda de até R$ 1.600,00, foram movidos para o 

Condomínio Irmãos Maristas, no bairro Rubem Berta, longe de sua antiga moradia e 

de onde obtinham sua fonte de renda. Os que continuam no local sofrem com esgoto 

não tratado, animais abandonados, acúmulo de lixo e alagamento das casas - uma 

vez que não há escoamento da água e quando chove, ocorre enchente. As famílias 

relatam que o poder público encaminha todos para financiamento, mas as pessoas 

têm vontades diferentes. O MAB – Movimento de Atingidos por Barragens denuncia 

ainda que na cidade de Porto Alegre existem mais duas situações como a da Vila 

Herdeiros onde famílias estão impactadas por represas, uma localizada no Bairro 

Sarandi por conta do Dique e outra no bairro Partenon na Rua da Represa.  

 
Foto por: Luiza Castro 

Os moradores relatam que 70 famílias em Viamão estão em risco também, 
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mas elas não estão sendo contempladas por nenhum tipo de ajuda e não há previsão 

de saída, uma vez que o município de Viamão não tomou qualquer providência.  

A Ocupação Santo Antônio esteve presente na visita da Vila Herdeiros. Os 

moradores da Ocupação habitam próximo da vila MAPA na Lomba do Pinheiro. Vivem 

na Ocupação aproximadamente 600 famílias desde o ano de 2002, ou seja, há mais 

de 20 anos. A área ocupada é de propriedade particular e foi ajuizada ação de 

reintegração de posse. Na Justiça seguem audiências de mediação onde os 

moradores se ofereceram para adquirir a área como compradores. Os moradores 

estão organizados na Associação de Moradores ASTANT. As principais 

reivindicações dos moradores são a falta de acesso a serviços públicos, como água 

tratada, esgotamento sanitário, energia elétrica, drenagem urbana, atendimento de 

creche para as crianças, estimadas em 500. São atendidos pela UBS – Unidade 

Básica de Saúde MAPA e reclamam que com a privatização realizada pela Prefeitura 

existe carência de médicos, enfermeiros e servidores. Denunciam ainda que trocam 

os profissionais de saúde a toda hora, que vivem sob ameaça de despejo e que com 

o retorno das reuniões do Orçamento Participativo na cidade a ocupação não é 

reconhecida, porque a área onde vivem não é uma área regular, além de sofrerem 

com doenças provenientes do esgoto à céu aberto e água contaminada. 

 

2.1.5. Ocupação Povo Sem Medo  

 
Foto por: Fabio Alt 

A Ocupação Povo Sem Medo é localizada na zona Norte da cidade e está 

próxima do Aeroporto Internacional Salgado Filho, estando apoiando na organização 

das famílias o MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A Ocupação teve 

início em setembro de 2017 e envolve cerca de 300 famílias vindas da Vila Dique, da 
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Vila Nazaré, da Ocupação Progresso, além de sem-tetos de outras regiões da cidade, 

ou seja, pessoas que vinham comprometendo uma parte significativa de sua renda 

com aluguel, ou que moravam sob condições inadequadas noutros lugares. As 

famílias da Ocupação Povo Sem Medo são compostas por trabalhadores com 

baixíssimos salários, que trabalham com reciclagem ou estão desempregados. Eles 

ocuparam a área de forma improvisada, em barracos construídos com lonas e 

pedaços de madeira encontrados na região. Ela está localizada na zona norte da 

cidade, sobre um aterro sanitário implantado na várzea do Rio Gravataí.  

Na várzea do Rio Gravataí foram construídos o aeroporto internacional 

Salgado Filho, a CEASA, o hipermercado BIG, indústrias, dentre diversos outros 

empreendimentos. Nela também foi construído o aterro sanitário da cidade (hoje 

desativado) e um galpão de triagem de materiais recicláveis a ele associado. Ou seja, 

esta região está sendo urbanizada por assentamentos auto construídos ou por 

empreendimentos promovidos pelo mercado imobiliário.  

 
Foto por: Fabio Alt 

 

 

Na missão-denúncia foi constatada a existência de entre 70 e 80 famílias 

residindo em área imprópria para moradia, já que a área é de aterro sanitário, além 

de inexistir saneamento básico, água e luz. As famílias trabalham, em sua maioria, 

com reciclagem, utilizando carrinhos e carroças. As casas não tem banheiro, que os 

moradores não constroem por falta de renda e por medo de despejo;  em razão do 

acesso à luz ser precário, os fios frequentemente tem curto-circuito, as casas não tem 
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chuveiro pois todos os equipamentos elétricos queimam, e já houve três incêndios no 

local. Quando há temporal, a situação fica ainda mais complicada, pois é comum se 

perder tudo e os ocupantes relatam ter dificuldade de repor. Foi identificada 

dificuldade de acesso ao transporte, pois os ônibus só passam na Av. Sertório. 

 
Foto por: Luiza Castro 

Com a remoção da Vila Nazaré por conta da ampliação da pista do Aeroporto, 

os ocupantes da Povo Sem Medo ficaram sem acesso à saúde e à assistência social, 

pois houve o fechamento do CRAS e do posto. Há dificuldade em ter acesso aos 

serviços públicos (escola, posto de saúde) uma vez que não conseguem comprovante 

de residência. Além disso, há negativa de atendimento, pois não há um posto de 

saúde de referência, então os moradores são encaminhados de um posto ao outro 

sob a justificativa de que não estão cadastrados.  

 
Foto por: Luiza Castro 
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As famílias não têm ordem de despejo, mas tampouco alternativa à moradia 

- o DEMHAB informou que poderia realocar em lote urbanizado próximo, mas isso 

nunca ocorreu. Os moradores denunciam ainda que próximo da ocupação existem 

áreas públicas passíveis de reassentamento dos moradores, mas igualmente a 

Prefeitura de Porto Alegre nada faz nesse sentido. 

 

2.1.6. Quilombo Lemos 

 
Foto por: Fabio Alt 

O Quilombo Lemos está localizado na Av. Padre Cacique, 1250, no bairro 

Santa Tereza, em Porto Alegre/RS, e conta com cerca de 18 famílias - algumas 

acabaram saindo por conta da pressão que o território enfrenta. A missão-denúncia 

foi recebida por Sandro uma das lideranças do Quilombo e por Onir Araújo da Frente 

Quilombola. Sandro relatou que o Quilombo é anterior à construção do estádio Beira 

Rio, datando do final da década de 50, quando uma parte da família, vinda de 

Moçambique, se instalou na região próxima a Padre Cacique. Essa é a 5ª geração de 

familiares que vivem no local. O Quilombo Lemos é uma das 11 comunidades 

quilombolas em Porto Alegre, sendo este e o Quilombo dos Machados os mais 

ameaçados atualmente. O conflito central se dá com o Asilo Padre Cacique, que 

usucapiu a área. O Quilombo Lemos tem o apoio da Frente Quilombola que passou 

a  assessorar juridicamente as famílias em 2018. Nesse ano, o Quilombo Lemos 

sofreu uma ação de reintegração de posse movida pelo asilo, tendo notado 

irregularidades no processo de usucapião, como o fato de as famílias não terem sido 

citadas e a área ser pública (estadual), não cabendo, portanto, usucapião. Entretanto, 

a decisão já havia transitado em julgado com base no título obtido por usucapião, e 

foi muito difícil segurar a reintegração de posse promovida pelo asilo. As famílias não 
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estão pleiteando o prédio do asilo, mas sim a área onde o quilombo historicamente 

se localizou.  

 
Foto por: Luiza Castro 

 

 

 

 

A área onde se localiza o Quilombo Lemos é supervalorizada e sofre com 

uma pressão imobiliária muito grande, hoje agravada com a construção de duas torres 

imensas, possivelmente as maiores da região sul, no estacionamento ao lado do Beira 

Rio, que impacta a frente do Quilombo, a menos de 100 metros, e o todo o complexo 

do samba próximo. Não houve qualquer consulta às famílias, como prevê a 

Convenção 169 da OIT, que determina que esta seja realizada em relação a qualquer 

medida administrativa ou legal que impacte os territórios. O Quilombo está na luta 

para trancar o andamento da tramitação do projeto de lei que liberou a área para 

construção das torres, porque é mais uma pressão sobre a área. 

Os moradores denunciam que houve duas tentativas de reintegração de 

posse e quatro tentativas de esbulho nas comunidades quilombolas em plena 

Pandemia. Denunciam a necessidade de que seja cobrada a tarifa social pela luz e 

que há problemas com o acesso à água. O INCRA foi encarregado de realizar 

atividades de estudo sobre o Quilombo, e o processo de reintegração de posse foi 

sobrestado até sua conclusão. A Frente Quilombola denuncia ainda que estão 

ameaçados de despejo no estado do RS, além do Quilombo Lemos, o Quilombo 

Fidelix, Quilombo Morro Alto e o Quilombo da família Ouro; e que dos 11 Quilombos, 

apenas um está titulado, 7 estão certificados pela Fundação Palmares e 3 são auto 
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identificados e pedem a certidão da Fundação. 

 

2.1.7. Ocupação Dois de Junho  

A ocupação 2 de Junho começou em 1999 sob o comando de mulheres de 

policiais da Brigada Militar, à época em luta por melhores salários e condições de 

trabalho de seus maridos, após a greve da categoria em 1997. Hoje, há mais de 20 

anos, mais de 50 famílias habitam o imóvel de 12 andares localizado no centro 

histórico da cidade de Porto Alegre/RS na avenida Borges de Medeiros. O prédio é 

de propriedade do Estado do RS e sofre processo de reintegração de posse, iniciado 

em 1999, que avançou com a sentença de reintegração de posse já transitada em 

julgado. Em 2018 as famílias se organizaram em um cooperativa e com sua 

assessoria técnica e jurídica buscaram uma mediação no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) - Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul.  

Neste espaço de mediação, onde estão há 4 anos buscando uma negociação 

com o Estado, já apresentaram projeto arquitetônico com a proposta de reciclagem 

de uso do prédio, laudo estrutural, estudo socioeconômico, plano de prevenção de 

incêndio, como também assumem todas as demandas de manutenção da edificação 

- dentro das suas possibilidades, visando a segurança dos moradores. Nesse 

processo, já utilizaram a documentação produzida para pedido de REURB junto ao 

município de Porto Alegre, que negou o pedido, alegando haver litígio no imóvel. As 

famílias também já buscaram diálogo com as secretarias de Habitação, Patrimônio e 

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande, assim como com a Defensoria 

Pública, o Ministério Público além das 15 audiências já realizadas no CEJUSC.  

Mesmo diante de todas essas iniciativas e de todas as propostas 

apresentadas para aquisição do prédio e reforma deste, o Estado do Rio Grande do 

Sul nega a regularização fundiária do imóvel e não responde sobre as propostas 

apresentadas pela comunidade. A situação é agravada pela ausência do Estado em 

várias audiências no CEJUSC, o que impossibilita uma negociação e dá o indicativo 

de que o processo volte para a sua tramitação inicial, para cumprir com a ordem de 

despejo. 

 

2.2. São Leopoldo  

2.2.1. Ocupação Mauá  
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Foto por: Luiza Castro  

A Ocupação Mauá é uma ocupação composta por 67 famílias - incluindo 6 de 

imigrantes venezuelanos - em uma área privada de propriedade da família Fuga, dona 

de muitos negócios na região. As ocupações visitadas pela missão-denúncia e que 

estão localizadas na cidade de São Leopoldo/RS tem apoio do Movimento Nacional 

de Luta pela Moradia – MNLM. A ocupação teve início em 2020 e contra ela foi 

ajuizada ação de reintegração de posse (nº 5007342-18.2020.8.21.0033/RS), que 

teve a liminar em primeira instância suspensa pela própria juíza a partir de um Pedido 

de Providências da Campanha Despejo Zero. Estima-se um valor de avaliação alto 

pela área ocupada, em torno de R$ 20 milhões. 

Não são cadastrados e tampouco atendidos no posto de saúde próximo, e as 

crianças não conseguiram ser matriculadas na escola mais próxima. Pelo acesso à 

luz e água ser irregular, há relatos denunciando a criminalização desse acesso, com 

a prisão de um dos moradores sem possibilidade de qualquer defesa, posto que não 

foi chamado defensor público para o caso. Afirmam que são atendidos pelo CRAS. 

Além do acesso aos serviços públicos, a principal demanda é evitar o despejo e 

demarcar a área como AEIS. A missão-denúncia encaminhou pedido de Providências 

urgente às autoridades logo após a visita realizada na perspectiva de salvaguarda 

dos direitos humanos dos moradores.  

  

2.2.2. Ocupação Redimix 
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Foto por: Luiza Castro  

 

A Ocupação Redimix é composta por cerca de 230 famílias assentadas em 

uma área privada de propriedade da empresa Redimix S.A desde 2014. Contra ela 

foi ajuizada ação de reintegração de posse (nº 033/1.16.0015024-1) já transitada em 

julgado, estando o mandado suspenso em razão da pandemia. A Campanha Despejo 

Zero também se manifestou no processo com Pedido de Providências solicitando ao 

Juiz a suspensão do processo. A principal demanda é evitar o despejo.  

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Ocupação Steigleder 
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Foto por: Luiza Castro 

A Ocupação Steigleder está localizada nas proximidades do dique do Rio dos 

Sinos, em São Leopoldo, ao lado do bairro Santos Dumont. São aproximadamente 

300 famílias que lutam para regularizar a ocupação, que sofrem com falta de acesso 

à água e saneamento básico. A maioria dos ocupantes trabalham como catadores de 

resíduos, o que proporciona uma renda extremamente baixa e insuficiente para 

proporcionar seu sustento.  

A comunidade não conta com saneamento básico e o acesso à luz e água é 

bastante precário, sendo este através de mangueiras improvisadas. Ainda, os 

moradores têm acesso a apenas uma unidade móvel de saúde uma vez por mês, que 

distribui apenas 12 fichas.  

 



24 

 

 
Foto por: Fabio Alt 

A Ocupação Steigleder foi relatada na missão-denúncia realizada no ano de 

2019 na cidade de São Leopoldo/RS, sendo que naquela oportunidade foram 

visitadas 9 ocupações urbanas na cidade. De lá pra cá, a Ocupação Steigleder se 

consolidou, conseguiu construir um espaço de convívio comum que é o Galpão (foto 

acima) onde a missão-denúncia foi recebida. Ainda, conseguiu a desapropriação da 

área pela Prefeitura Municipal para fins de interesse social na perspectiva da garantia 

do direito à moradia dos moradores da Ocupação.   

Durante a visita na Ocupação Steigleder, também foram ouvidos 

representantes das comunidades Novo Horizonte, Aeroclube, Renascer, Justo e 

Container. 

A ocupação Novo Horizonte está localizada em uma área da SUSEPE e 

conta com 260 famílias, buscando diálogo com a prefeitura para negociar sua 

permanência no local. Já iniciaram os trâmites para constituírem uma associação.  

A ocupação Aeroclube já sofreu um despejo em 2020 e, hoje, as 60 famílias 

sofrem ameaça de despejo por moradores de um empreendimento do Minha Casa 

Minha Vida próximo.    

A ocupação Renascer é constituída por 50 famílias e ocupa uma área 

parcialmente pública e parcialmente privada, tendo encaminhado desapropriação de 

toda a área. A parte privada sofre processo de reintegração, cujo mandado está 

suspenso.  

A ocupação Justo é constituída por 2.000 famílias. A área é objeto de ação 

de reintegração de posse, que está suspensa desde o Natal de 2019, em razão da 

incidência da missão-denúncia à época, articulada com o  Núcleo de Moradia da 

Defensoria Pública Estadual.  
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A ocupação Container é constituída por 30 famílias que ocupam imóvel 

privado. Os supostos proprietários perderam o prazo processual e não estão 

dispostos a negociar com as famílias, que por sua vez estão dispostas a pagar pelo 

terreno.  

 

2.3. Campo Bom  

2.3.1. Ocupação Resistência e Luta  

 
Foto por: Luiza Castro 

A Ocupação Resistência e Luta está localizada às margens da avenida São 

Leopoldo, na divisa de Campo Bom com Novo Hamburgo, próximo ao aeroclube de 

NH, mas dentro do município de Campo Bom. A CONAM – Confederação Nacional 

das Associações de Moradores apoia a organização das famílias no local. A ocupação 

se originou após um grande despejo de uma área lindeira no ano de 2007. A área é 

de propriedade privada, mede um hectare e 200 e nela residem 100 famílias, com 

tempo de ocupação de 16 anos, contando com 60 crianças  

A maior preocupação hoje é com a ação de reintegração de posse movida 

pelos proprietários, que tramita há 16 anos e que já tem trânsito em julgado. O 

processo estava parado por conta de um acordo feito em 2017 com a administração 

municipal e um empreendimento de uma cooperativa habitacional (MULTIPLA), 

habilitada no antigo MCMV Entidades.  
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Foto por: Fábio Alt 

Nesse acordo, o município doou uma área de terra para a MULTIPLA para a 

construção de 370 lotes - destes, apenas 60 era para as famílias da ocupação, e o 

restantes das famílias, que não tinham sido aprovadas no cadastro da Caixa, seriam 

enquadradas em um projeto próprio do Município. Com o golpe de 2016 contra a 

presidenta Dilma, e depois a eleição do governo protofascista de Bolsonaro, o 

programa foi suspenso, os recursos não vieram e os proprietários da área pediram a 

execução do despejo. Hoje, a comunidade está com intervenção do Ministério Público 

e recentemente houve uma reunião com o prefeito da cidade, Luciano Orsi (PDT), 

para que este garanta que o despejo não ocorra, pelo menos neste ano. Ademais, a 

ocupação conta com uma associação de moradores com registro legal e diretoria 

eleita, denominada Associação dos Moradores da Ocupação Resistência e Luta, 

filiada a UABV/FEGAMEC e CONAM. 

 

2.4. Sapucaia do Sul  

2.4.1. Comunidade do Horto Florestal 

A formação da comunidade do Horto Florestal se iniciou na década de 50, 

sendo constituída hoje por 480 famílias (cerca de 1400 pessoas), havendo 

controvérsias sobre a área ser pública ou privada - o município alega que a área é 

pública, mas os moradores informam que há duas matrículas privadas que indicam 

que ela não é do Estado. A área é irregular, não é asfaltada, não possui saneamento 

básico, coleta de lixo, luz ou água regular. A água não tem pressão, não atende a 

todos e vem suja; a luz, por ser irregular, acaba causando a queima de equipamentos. 

Os moradores reclamam de descaso por parte das autoridades públicas, que não 
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fazem nada pelo local, apesar de já ter sido exigido.  

A área já foi objeto de duas reintegrações de posse parciais em 2017, em 

julho e dezembro, e as famílias relatam ter sido um processo extremamente 

desumano, com as autoridades quebrando tudo o que eles levaram anos para 

construir, como uma cena de guerra. No mesmo ano, o Ministério Público moveu uma 

ação civil pública contra a Fundação Zoobotânica, que alega ser dona da área, e o 

Município de Sapucaia do Sul, em razão da privatização da fundação. Os moradores 

denunciam que existe um acordo feito a portas fechadas com a promotoria ambiental 

do Ministério Público Estadual, o município de Sapucaia do Sul e o estado do RS que 

faz um fatiamento de toda a propriedade que era da extinta Fundação Zoobotânica. 

Nesse acordo, os moradores denunciam que são objeto de reassentamento forçado, 

sem que nunca tivessem sido ouvidos ou fossem parte nesse processo judicial. Os 

moradores defendem que já tem direito subjetivo à regularização fundiária da área 

onde habitam por décadas.   

 Ainda em 2019 a comunidade do Horto Florestal foi rasgada por Torres de 

Linhas de Transmissão de energia elétrica – obra realizada pela empresa Chimarrão 

Energia Elétrica. As famílias atingidas pela servidão de passagem da Linha de 

Transmissão foram obrigadas a demolir as suas casas e receberam valores irrisórios 

pagos somente pelas benfeitorias e que não garantiu o direito à moradia em outro 

local. Hoje a maioria das famílias atingidas tiveram que construir novas casas na faixa 

de servidão da Linha de Transmissão, porque não tinham outro local para ir, ficando 

sob os efeitos danosos da radiação e do risco de morte da proximidade das Torres. 

Os moradores denunciam ainda que há famílias que estão na faixa da servidão e que 

não foram indenizadas e também correm risco. Foram atingidas 53 famílias que 

tiveram indenizações que variaram de R$ 4.000,00 a R$ 50.000,00.  

 

2.4.2. Comunidade José Joaquim  

A Comunidade José Joaquim é formada por 764 famílias e 3.056 pessoas, 

muitas dependendo financeiramente do trabalho de reciclagem, que habitam uma 

área do estado e que estão desde dezembro de 2021 sem acesso à água. A 

comunidade relata que ganhou caminhão pipa emergencial por dois meses que foi 

cancelado sem qualquer aviso, sem que o acesso à água tenha sido regularizado, e, 

em razão da necessidade de armazenamento de água, mais de dez famílias estão 

com dengue. Ademais, já houve casos de infecção intestinal em razão do consumo 

de água contaminada, muitas crianças ficaram doentes, e o caminhão pipa já trouxe 

água verde para as famílias, completamente inadequada para consumo, um 

verdadeiro descaso contra os direitos humanos mais básicos!  

 O acesso aos demais serviços públicos é precário: em relação à saúde, 

faltam médicos para a comunidade em geral e não há pediatra há dois anos, os 

moradores tiveram que ir para Esteio se vacinar contra COVID pois não foi 

disponibilizado na cidade, a UBS COHAB não os atende, pois diz que não é da área, 

apesar de ser na frente da comunidade;  há problemas de segurança; não há coleta 

de lixo; a rua não é asfaltada; o acesso à luz é irregular - a rede elétrica já pegou fogo 

muitas vezes e os próprios moradores tiveram que emendar fios na chuva. Relatam 
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que o prefeito recomendou à comunidade que puxasse gato porque não havia 

dinheiro para prover os serviços. Apesar de não ser área de risco, já houve 

desmoronamento.  

 

3. Visita às autoridades 

  

3.1. Tribunal de Justiça 

 

Desde o Ato pela Prorrogação da ADPF 828 do STF, de 17 de março de 2022, 

promovida pela Campanha Despejo Zero RS, vem se consolidando um ritmo de 

reuniões e de aproximação com o Tribunal de Justiça gaúcho. Nesse ato, a Despejo 

Zero RS realizou um acampamento em frente a uma praça pública em frente ao 

Tribunal, organizado pelo MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e não 

saiu do local enquanto não foi recebido pelos representantes do Tribunal. A partir daí, 

foram realizados sucessivos encontros que tem como pauta os despejos no RS e a 

quantidade imensa de famílias ameaçadas de despejo por conta de ordens judiciais 

e a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional conforme o que prevê 

a normativa internacional de direitos humanos e as resoluções do Conselho Nacional 

de Direitos Humanos. Esse relatório será apresentado para os representantes do 

Tribunal de Justiça quando do seu lançamento. 

  

 

3.2. Assembléia Legislativa 

 

Na Assembléia Legislativa do RS está tramitando o PL 35/2022, protocolado 

em 21/03/2022, que Institui a Política Estadual de Prevenção às Remoções e os 

Despejos no Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. (SEI 2671-

0100/22-5). Esse PL foi protocolado no Ato pela Prorrogação da ADPF 828 do STF 

do dia 17 de março. No último ato realizado, em 21 de junho, a Despejo Zero RS e o 

coletivo da Missão-Denúncia reuniu com o relator do PL na Comissão de Constituição 

e Justiça da Assembléia Legislativa e cobrou o andamento do PL. Está prevista agora 

uma reunião com o Presidente da Assembléia Legislativa para garantir o andamento 

do PL. 

 

 

 

 

 

3.3. Defensoria Pública do Estado do RS e Ouvidoria da Defensoria Pública 

Estadual 

 

Importante consignar que o Núcleo de Moradia da DPE esteve presente em 

todas as visitas e agendas da missão-denúncia. Em todas as intervenções a 

Defensora Caroline Araújo colocou a estrutura de defesa jurídica da DPE à disposição 
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das comunidades vulneráveis ameaçadas de despejos que não enfrentam somente 

a falta de acesso à moradia, mas também falta de acesso à saúde, remédios e 

tratamentos caros, questões de direito à família, questões referente aos refugiados 

venezuelanos, senegaleses  e haitianos. Foi inclusive prometida a visita do ônibus da 

Defensoria Pública Estadual para fazer atendimento jurídico direto nas comunidades 

mais vulneráveis visitadas. 

 

 

3.4. Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) e Secretaria Estadual 

de Obras e Habitação 

 

No último dia da Missão, houve a reunião com representantes do DEMHAB e 

das ocupações 2 de julho, Povo sem Medo, Vila Herdeiros e do Fórum Popular do 4º 

Distrito. Na ocasião, a comitiva nacional apresentou a missão e os representantes 

locais apresentaram suas principais demandas e pediram esclarecimentos quanto à 

falta de informação e de transparência em alguns processos, tais como o processo 

de reassentamento das famílias da Vila Herdeiros. A falta da devida orientação às 

famílias tem causado uma grande confusão na hora de escolher entre o bônus 

moradia e o auxílio aluguel. Os compromissos assumidos pelo Secretário foram um 

tanto vagos, basicamente se referindo a processos de diálogo em curso com 

territórios específicos, e não em relação ao problema sistêmico e histórico da cidade 

de Porto Alegre. 

 

Por acaso, o Secretário Estadual de Habitação tinha uma reunião agendada 

com o Secretário Municipal, e mesmo não tendo aceitado o convite de uma agenda 

específica com a delegação da missão, aceitou participar de uma parte da reunião 

junto com o representando do DEMHAB. Ele se colocou à disposição para entender 

melhor as situações relatadas, principalmente no caso da Ocupação 2 de Julho. 
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4. Audiência Pública  

 
 

A audiência pública da missão-denúncia foi realizada presencialmente e 

também online na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa do RS. Os deputados estaduais Jeferson Fernandes e Sofia Cavedon 

coordenaram a audiência pública que contou com a presença do Conselho Estadual 

de Direitos Humanos, da Ouvidoria da Defensoria Pública Estadual, do Núcleo de 

Direito à Moradia da DPE, dos movimentos populares de moradia, quilombolas, 

indígenas, atingidos por barragens entidades que compõem a Despejo Zero RS, e 

das entidades e redes que organizaram a missão-denúncia: Fórum Nacional da 

Reforma Urbana – Conselho Nacional de Direitos Humanos – Habitat para a 

Humanidade – CDES Direitos Humanos. Na audiência pública foi aberta a palavra 

para os movimentos populares de moradia e para as Ocupações Urbanas e 

comunidades ameaçadas visitadas na missão-denúncia que puderam denunciar os 

seus casos para a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. 

Ao final, a missão-denúncia apresentou as recomendações urgentes, gerais 

e específicas da missão-denúncia de Porto Alegre e região metropolitana.    
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5. Considerações Críticas e as Violações aos Direitos Humanos 

identificados na missão-denúncia 

 

5.A. Negativa do Cumprimento da Função Social da Propriedade e a 

Insegurança na Posse das Ocupações Urbanas e dos Territórios de Porto Alegre/RS 

e região metropolitana 

 

A missão-denúncia identificou graves violações aos direitos humanos nas 

visitas e agendas com autoridades realizadas. As visitas realizadas nas cidades de 

Campo Bom, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Porto Alegre identificaram um 

contingente enorme de famílias ameaçadas de despejo, sejam Ocupações Urbanas, 

Retomadas Indígenas ou os Territórios Quilombolas. Em Campo Bom, são 100 

famílias ameaçadas de despejo representadas pela Ocupação Resistência e Luta. Na 

cidade de São Leopoldo, estima-se cerca de 3.000 famílias ameaçadas; em Sapucaia 

do Sul, 480 localizadas no Horto Florestal e 756 na comunidade José Joaquim. Em 

Porto Alegre o quadro também é grave, já que a zona Norte da cidade e a região do 

4º Distrito compõem um quadro grave de ameaças de despejos. Só na região do 4º 

Distrito aproximadamente 2 mil famílias vivem sob ameaça de despejo e na região 

Norte de Porto Alegre o quadro é o mesmo. Veja-se que o quadro é tão sério que 

somente em dois dias de visitas a missão-denúncia conseguiu contabilizar 

aproximadamente 6 mil famílias ameaçadas de despejo, ao redor de 25 mil pessoas. 

 Importante frisar que isso é apenas um pequeno Panorama do nosso estado, 

pois a tragédia é muito pior. Segundo dados da pesquisa anual realizada pelo Fórum 

Nacional da Reforma Urbana denominada de Panorama dos Conflitos Fundiários 

Urbanos no Brasil3, o estado do RS apresenta um dado estarrecedor, isto é, 

aproximadamente 20 mil famílias em situação de conflito fundiário: “Considerando a 

abrangência estadual, foram identificados 69 casos de conflitos fundiários no estado 

envolvendo 19.334 famílias. Dos casos identificados, 82% estão ameaçados de 

despejo, 6% foram removidos totalmente, 5% removidos parcialmente e 6% dos 

casos foram evitados. Dentre as comunidades ameaçadas estão populações 

indígenas e quilombolas.” 

O não cumprimento da Função Social da Propriedade foi a tônica da missão-

denúncia. E isso ficou evidenciado quando as Ocupações Urbanas não são 

regularizadas via regularização fundiária, as retomadas indígenas não são 

demarcadas, os territórios quilombolas não não regularizados e ainda não há 

garantias de direito à moradia digna e à cidade nos processos de reassentamentos. 

A propriedade privada ou pública deve cumprir uma função social e ambiental e, ao 

contrário, o que se viu são áreas abandonadas e subutilizadas na cidade, o que, 

casado com a falta de produção habitacional para famílias e comunidades de baixa 

                                                
3   https://forumreformaurbana.org.br/wp-

content/uploads/2021/12/PanoramaConflitos_2019-2020.pdf, pg 93, acessado em 30 de 

junho de 2022. 

https://forumreformaurbana.org.br/wp-content/uploads/2021/12/PanoramaConflitos_2019-2020.pdf
https://forumreformaurbana.org.br/wp-content/uploads/2021/12/PanoramaConflitos_2019-2020.pdf
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renda, ocasionam as ocupações que via de regra são espontâneas e que ao longo do 

seu caminho recebem apoio de movimentos sociais, entidades, coletivos, instituições 

que se solidarizam com o drama das pessoas e tentam buscar alternativas. 

É necessário chamar a atenção que apesar de todo esse descaso com as 

populações pobres em seus territórios, existem garantias jurídicas e legais para a sua 

proteção. Nesse sentido, a Carta Mundial do Direito à Cidade/2005 prevê no capítulo 

que trata da Função Social da Propriedade o que segue: 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: 

2.1 A cidade tem como fim principal atender a uma função social, garantindo 

a todas as pessoas o usufruto pleno da economia e da cultura da cidade, a utilização 

dos recursos e a realização de projetos e investimentos em seus benefícios e de seus 

habitantes, dentro de critérios de equidade distributiva, complementaridade 

econômica, e respeito a cultura e sustentabilidade ecológica; o bem estar de todos 

seus habitantes em harmonia com a natureza, hoje e para as futuras gerações. 

2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) 

devem ser utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os 

cidadãos(ãs) têm direito a participar da na propriedade do território urbano dentro de 

parâmetros democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. 

Na formulação e implementação de políticas urbanas se deve promover o uso 

socialmente justo, com equidade entre os gêneros, do uso ambientalmente 

equilibrado do solo urbano, em condições seguras.  

O Direito à Cidade, portanto, é informado por três princípios fundamentais, 

quais sejam: 

O exercício pleno da cidadania que tem a ver com a realização de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem-estar 

coletivo dos habitantes da cidade em condições de igualdade e justiça, assim como 

o pleno respeito à produção social da cidade. 

A gestão democrática da cidade. A cidade é uma construção coletiva, com 

múltiplos agentes e interesses. Deve ser garantido o controle e a participação de 

todas as pessoas que moram na cidade, através de formas diretas e representativas 

no planejamento e governo das cidades. 

A função social da cidade e da propriedade urbana. Nesse aspecto, é preciso 

considerar que os interesses e direitos coletivos devem subordinar os limites do direito 

individual de uso da propriedade, de forma a garantir o uso socialmente justo e 

ambientalmente equilibrado do espaço urbano. Assim, o usufruto da propriedade 

individual deve estar dentro de parâmetros democráticos, de justiça social e de 

condições ambientais sustentáveis. 

 

Nessa mesma linha é que preconiza o Estatuto da Cidade (Lei 10257/2001). 

No seu art. 2º, inc. I prevê que:  

 

“A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
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gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.” 

Veja-se que no Brasil o direito à cidade não é algo abstrato. O direito à cidade 

além de estar nos Pactos Internacionais firmados pelo Brasil, tais como o PIDESC – 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, está previsto também 

em lei federal e de modo exaustivo quando prevê que o direito à cidade está formado 

não só por moradia digna, mas pelo acesso à terra urbanizada, infraestrutura urbana, 

aos serviços públicos, transporte e lazer entre outros.  

Além disso, e justamente para colocar em prática o que se entende como 

sendo direito à cidade, o Estatuto da Cidade apresenta uma série de instrumentos 

jurídicos, urbanísticos e políticos para garantir a Função Social da Propriedade. São 

eles: a ZEIS – Zonas especiais de interesse social que tem a função de reconhecer 

as especificidades do assentamento, garantir e preservar o uso habitacional e social 

da terra e reservar áreas para produção habitacional; a desapropriação, por força do 

aumento progressivo de IPTU – Imposto de Propriedade Territorial e Urbana e 

também a desapropriação por abandono de que trata o Código Civil Brasileiro; c) a 

concessão de direito real de uso que pode ser outorgada pelo poder público no caso 

de ocupação de área pública; d) concessão de uso especial para fins de moradia que 

é um direito subjetivo do ocupante, mediante o cumprimento dos requisitos da MP 

2.220/2001; e) o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; f) a usucapião 

especial de imóvel urbano pela via judicial; f) regularização fundiária impulsionado 

pelos poderes públicos; g) demarcação urbanística para fins de regularização 

fundiária; h) a concessão de título de legitimação de posse. 

É preciso urgente que se trabalhe em medidas no sentido de se evitar a 

insegurança na posse de milhares de pessoas no nosso estado e que por conta disso 

estão ameaçadas de serem despejadas de suas casas.  

 

5.B. A Dignidade Humana em Segundo Plano 

 

Os territórios urbanos, indígenas e quilombolas em estado de insegurança na 

posse visitados no âmbito da missão-denúncia não estão apenas ameaçados de 

despejos. Para essas populações faltam todos os serviços públicos que lhes são 

negados na sua totalidade ou são precarizados. E isso é uma grave violação aos 

direitos humanos internacionais. O Comentário Geral nº 4 do Comitê DHESC das 

Nações Unidas estabelece as condições necessárias para a garantia da moradia 

adequada, quais sejam: 

Segurança da posse: Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo 

de sofrer remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. As formas de se garantir essa 

segurança da posse são diversas e variam de acordo com o sistema jurídico e a 

cultura de cada país, região, cidade ou povo; 

Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos: A 

moradia deve ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia 
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elétrica; em suas proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas 

de esporte e lazer e devem estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, 

coleta de lixo, entre outros. 

Custo acessível: O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser 

acessível, de modo que não comprometa o orçamento familiar e permita também o 

atendimento de outros direitos humanos, como o direito à alimentação, ao lazer etc. 

Da mesma forma, gastos com a manutenção da casa, como as despesas com luz, 

água e gás, também não podem ser muito onerosos. 

Habitabilidade: A moradia adequada tem que apresentar boas condições de 

proteção contra frio, calor, chuva, vento, umidade e, também, contra ameaças de 

incêndio, desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que ponha em risco a 

saúde e a vida das pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de 

cômodos (quartos e banheiros, principalmente) devem ser condizentes com o número 

de moradores. Espaços adequados para lavar roupas, armazenar e cozinhar 

alimentos também são importantes. 

Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis: A moradia adequada 

deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, mulheres, 

crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres naturais 

etc. As leis e políticas habitacionais devem priorizar o atendimento a esses grupos e 

levar em consideração suas necessidades especiais. Além disso, para realizar o 

direito à moradia adequada é fundamental que o direito a não discriminação seja 

garantido e respeitado. 

Localização adequada: Para ser adequada, a moradia deve estar em local 

que ofereça oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social. Ou seja, 

nas proximidades do local da moradia deve haver oferta de empregos e fontes de 

renda, meios de sobrevivência, rede de transporte público, supermercados, 

farmácias, correios, e outras fontes de abastecimento básicas. A localização da 

moradia também deve permitir o acesso a bens ambientais, como terra e água, e a 

um meio ambiente equilibrado. 

Adequação cultural: A forma de construir a moradia e os materiais utilizados 

na construção devem expressar tanto a identidade quanto a diversidade cultural dos 

moradores e moradoras. Reformas e modernizações devem também respeitar as 

dimensões culturais da habitação. 

Isso se torna mais claro ainda quando vemos que em novembro de 2002, o 

Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais já havia 

formulado seu Comentário Geral n.º 15 sobre o direito à água afirmando que: “O 

direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, 

fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.”  

Já em 28 de julho de 2010 a Assembléia Geral das Nações Unidas através 

da Resolução A/RES/64/292 declarou a água limpa e segura e o saneamento um 

direito humano essencial para gozar plenamente a vida e de todos os outros direitos 

humanos. 

Por fim, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

prevêem no seu art. 11 o que segue: 
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§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o 

direito de toda pessoa a um nível e vida adequado para 

si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, 

vestimenta e moradia adequadas, assim como uma 

melhoria contínua de suas condições de vida. Os 

Estados-partes tomarão medidas apropriadas para 

assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, 

nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento. 

 

É preciso urgente a intervenção do poder público na perspectiva de garantia 

de acesso à água, à saúde de qualidade e próximo das moradias, acesso à atenção 

infantil com disponibilização de creches próximas dos Territórios, garantia de acesso 

à serviços básicos de esgotamento sanitário e garantia ao direito à alimentação. A 

missão-denúncia presenciou denúncias de famílias que passam fome e que 

vivem de doações quando conseguem. 

 

 

5.C. A Invisibilidade dos Territórios 

 

A missão-denúncia apurou que os territórios visitados sofrem de um processo 

total de invisibilidade proposital que nega direitos humanos aos seus ocupantes. E 

mais: no caso das Retomadas indígenas foi denunciado que além do processo de 

invisibilidade centrado na falta de orientação burocrática de qual órgão do poder 

público atenderia as necessidades básicas das famílias, se FUNAI ou a Prefeitura de 

Porto Alegre, foi denunciado ainda para a missão-denúncia o preconceito social com 

os indígenas sofrem nos locais onde vivem dos próprios moradores. É curioso esse 

fato, já que só na cidade de Porto Alegre se contabilizam 12 retomadas indígenas que 

lutam pela existência de sua etnia. 

 

 

Sobre a questão indígena, é importante dizer que a Constituição Federal de 

1988 representou uma mudança de paradigma sobre essa questão: de acordo com 

Feijó4, a Carta "rompe definitivamente com o paradigma da assimilação cultural e 

civilização dos indígenas, estruturando um sólido sistema de proteção à diversidade 

cultural brasileira, valorizando os diversos grupos étnicos responsáveis pela 

construção do patrimônio cultural brasileiro". No âmbito internacional, tem forte 

importância a ratificação feita pelo Brasil da Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que, conforme Araújo et al (2006)5, "foi o primeiro 

                                                
4    Feijó, J. H. da C. S. (2014). A capacidade civil indígena. Revista Brasileira 

De Direitos Fundamentais & Justiça, 8(28), 209–228. https://doi.org/10.30899/dfj.v8i28.203 
5    ARAÚJO, A. V.; CARVALHO, J. B. D.; OLIVEIRA, P. C. D.; JÓFEJ, L. F.; 

GUARANY, V. M. M.; ANAYA, S. J. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. 

Brasília: [s.n.]. v. 3, 2006. 

https://doi.org/10.30899/dfj.v8i28.203
https://doi.org/10.30899/dfj.v8i28.203
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instrumento internacional a tratar dignamente dos direitos coletivos dos povos 

indígena, estabelecendo padrões mínimos a serem seguidos pelos Estados e 

afastando o princípio da assimilação e da aculturação". 

Apesar disso, no terreno fático pouco parece ter se alterado, sendo possível 

inferir a partir dos relatos coletados na Missão que os povos originários continuam a 

sofrer diversos tipos de ameaças a seus direitos todos os dias. Uma das mais 

recentes ameaças em nível federal, por exemplo, deu-se com a edição da MP 

870/2019, onde o presidente Bolsonaro transferiu para o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) a identificação, delimitação, reconhecimento e 

demarcação das Terras Indígenas e transferiu a Fundação Nacional do Índio (Funai) 

para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de modo a enfraquecer 

ainda mais a Funai, tirando-lhe competências - tal ameaça significava, conforme 

apontado pelo Greenpeace, praticamente uma autorização expressa para o 

freamento do processo de demarcação de terras indígenas e afrouxamento das 

barreiras que impedem o desmatamento, passando-se por cima das leis que 

garantem a proteção ambiental. 

Apesar de posteriormente a Funai ter sido devolvida para o Ministério da 

Justiça e Segurança e voltado a ter competência para dispor sobre a demarcação de 

terras indígenas6, a luta pela demarcação e pela garantia e conquista de direitos 

continua a passos lentos. Prova disso são as inúmeras e frequentes denúncias de 

descaso pelo poder público e de massacres - não raro também perpetrados pelo 

poder público. 

Referente à medida provisória, a posição de representantes dos povos 

originários não poderia ter sido mais clara para representar a gravidade da situação: 

"já fomos dizimados, tutelados e vítimas de política integracionista de governos e 

Estado Nacional Brasileiro (...). Esse país chamado Brasil nos deve valor impagável, 

senhor presidente, por tudo aquilo que já foi feito contra e com os nossos povos. As 

terras indígenas têm um papel muito importante para manutenção da riqueza da 

biodiversidade, purificação do ar, do equilíbrio ambiental e da própria sobrevivência 

da população brasileira e do mundo"7. 

O reconhecimento, a demarcação e a retomada de terras indígenas é de 

fundamental importância para o reconhecimento da existência desses territórios e 

para a manutenção da cultura e do modo de viver dos povos originários, e a demora 

para que isso seja feito acarreta no aumento da vulnerabilidade dos povos e do 

território, que sofrem com a invasão de grileiros, madeireiros e garimpeiros. 

A mesma situação ocorre com os territórios quilombolas. Nesse sentido, é 

importante trazer o dado de que somente na cidade de Porto Alegre existem 11 

territórios quilombolas lutando pela regularização perante o governo federal. Apesar 

disso, esses territórios são constantemente ameaçados de despejo na esfera 

                                                
6     https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-05/com-funai-no-mj-
damares-diz-que-continuara-trabalhando-com-indios 
7    

<https://drive.google.com/file/d/1mTeXlfW_2YmAxKYgRMSbl_oH3Xivq6uX/view> Acesso 

28/06/22 

https://drive.google.com/file/d/1mTeXlfW_2YmAxKYgRMSbl_oH3Xivq6uX/view
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estadual do poder Judiciário, sendo as famílias obrigadas a se organizarem para 

denunciar que o seu caso é de competência federal e previsto a regularização dos 

territórios na Constituição Federal. 

 

5.D. O Estado atual dos Conflitos Fundiários Urbanos no RS pode levar a 

uma PANDEMIA de despejos no estado  

 

A missão-denúncia presenciou dezenas de situações de suspensão dos 

processos judiciais que podem redundar em despejos por conta da ADPF 828 DO 

STF que determinou a suspensão dos despejos e remoções no Brasil até 31 de 

outubro próximo. Os dados acima referidos apontam para aproximadamente 20 mil 

famílias ameaçadas de despejos e sabe-se que 90% desses casos são por força de 

ordem judicial.  

Veja-se que o estado do RS é precursor nacional dos processos de mediação 

de conflitos fundiários através dos CEJUSCs Fundiários. Porém, com a total 

derrocada das políticas públicas de moradia e assistência social no país, essas 

mediações não conseguem avançar nos processos e garantir alternativa habitacional 

para as famílias ocupantes de determinada área. O fim do programa federal Minha 

Casa Minha Vida inaugurou uma etapa de total abandono nos investimentos públicos 

em moradia no Brasil, investimentos que o novo programa habitacional casa Verde e 

Amarela não dá conta, já que exclui as famílias pobres como beneficiárias, justamente 

as quais precisam de moradia, já que 90% do déficit habitacional brasileiro se 

encontra na faixa de 0-3 salários mínimos. 

Portanto, a missão-denúncia reafirma que os despejos são considerados uma 

grave violação aos direitos humanos conforme prevêem 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.” 

 

No Brasil, a Resolução nº 87/2009 do Conselho das Cidades cuidou de definir 

o que seja  no seu art. 3º conflitos fundiários urbanos: “disputa pela posse ou 

propriedade de imóvel urbano, bem como impacto de empreendimentos públicos e 

privados, envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis que 

necessitem ou demandem a proteção do Estado na garantia do direito humano à 

moradia e à cidade.” 

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 às 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”. 
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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. 

Pois a missão-denúncia realizada identificou um grave potencial de realização 

de despejos nas cidades visitadas, tendo em vista que as ocupações e territórios 

estão com suas situações judicializadas e pendentes processos de medições que não 

estão terminados com garantia de moradia para as famílias e comunidades 

ocupantes.  

Mais recentemente foi aprovada pelo Conselho Nacional de Direitos 

Humanos – CNDH a Resolução nº 10 de 17 de outubro de 2018 que “Dispõe sobre 

soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de 

conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos.”  

 

 

 

No seu § 1º do Art. 1º a Resolução condena as práticas de despejos conforme 

abaixo: 
“Os despejos e deslocamentos forçados de grupos que 

demandam proteção especial do Estado implicam 

violações de direitos humanos e devem ser evitados, 

buscando-se sempre soluções alternativas.” 

 

Já no seu art. 7º estabelece uma série de medidas que o Juiz deverá observar 

no caso de apreciação de uma ação judicial que implique em ameaça de despejo, 

conforme segue: 

Art. 7º. Quando se tratar de conflito fundiário coletivo, 

primando pelos princípios da cooperação, boa fé, busca 

da auto composição e do atendimento aos fins sociais, 

bem como do resguardo da dignidade da pessoa 

humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, 

publicidade e eficiência, previstos na Constituição 

Federal de 1988 e no Código de Processo Civil, o/a juiz/a 

deverá, antes da apreciação da liminar, adotar as 

seguintes medidas: 

I - Todos/as os/as afetados/as devem ser pessoalmente 

citados/as, não se admitindo citação ficta, nem mesmo 

sob justificativa de insegurança ou de não localização das 



39 

 

pessoas afetadas; 

II - Intimar a Defensoria Pública para o adequado 

exercício de sua intervenção obrigatória, 

independentemente da constituição de advogado pelas 

partes, para exercício de sua missão constitucional de 

promoção e defesa dos direitos humanos, na relação 

jurídico-processual; 

III - Zelar pela obrigatória intervenção do Ministério 

Público nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou 

urbana, sempre que não for parte, que deverá atuar no 

sentido de garantir o respeito aos direitos humanos dos 

grupos que demandam especial proteção do Estado 

afetados pelo conflito; 

IV - Designar audiência para que o autor justifique 

previamente o alegado, como medida de boa prática 

processual e realização do princípio da cooperação e 

auto composição, ainda que os fatos, objeto do litígio, 

datem de período inferior a ano e dia; 

V - Verificar se o autor da ação possessória demonstrou 

a função social da posse do imóvel, se comprovou o 

exercício da posse efetiva sobre o bem e, 

cumulativamente, em caso de posse decorrente de 

propriedade, se apresentou título válido; 

VI - Considerar a dominialidade do imóvel, tanto em 

ações possessórias quanto em petitórias, como 

mecanismo necessário à garantia da correta utilização do 

patrimônio público fundiário e combate à grilagem e 

especulação imobiliária, devendo para tanto exigir a 

certidão de inteiro teor da cadeia dominial do imóvel 

desde a origem, aferindo o seu regular destacamento do 

patrimônio público e a regularidade jurídica e tributária 

dos imóveis; 

VII - Avaliar o impacto social, econômico e ambiental das 

decisões judiciais tendo em conta a proteção de grupos 

em situação de vulnerabilidade, inclusive considerando o 

número de pessoas, grupos e famílias, com suas 

especificidades; 

VIII - Realizar inspeção judicial tendo como premissa que 

tal medida em conflitos coletivos fundiários é 

procedimento indispensável à eficiente prestação 

jurisdicional nos termos do artigo 126, parágrafo único, da 

Constituição Federal, com a devida intimação prévia e 

pessoal das pessoas afetadas; 

IX - Designar audiência de mediação, de acordo com o 

art. 565 do CPC, expedindo intimações para 

comparecimento do Ministério Público, Defensoria 

Pública e os órgãos responsáveis pela política agrária e 

pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito 

Federal e do Município onde se situe a área objeto do 

litígio, devendo estes aportar propostas e informações 

relevantes para a solução do conflito, observado o que 

dispõem os artigos 378 e 380 do CPC. 
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6. Recomendações  

 

6.1. Recomendações urgentes 

 

6.1.1. Criação do Fórum Permanente de Prevenção e Mediação de Conflitos 

Fundiários Urbanos, Rurais e Territoriais a ser coordenado pela Defensoria Pública 

do estado do RS e da Defensoria Pública da União; 

 

6.1.2. Providências imediatas dos poderes públicos municipais e estaduais 

para garantia de acesso à água, energia elétrica, coleta de lixo nas seguintes 

comunidades:  

● Comunidades José Joaquim na cidade de Sapucaia do Sul/RS;  

● Ocupação Mauá e Redimix, cidade de São Leopoldo/RS;  

● Retomada Pindó Poty, cidade de Porto Alegre/RS;  

● Ocupação Povo Sem Medo, cidade de Porto Alegre/RS;  

● Quilombo Lemos, cidade de Porto Alegre/RS;  

● Ocupação Zumbi dos Palmares, Casa de Passagem Carandirú, Beco X, 

Ocupação Campos Verdes, Ocupação COBAL, Ocupação Voluntários, Vila 

Liberdade, vila Santo André, comunidade da Beira do Rio, todas essas 

localizadas na região do 4º Distrito na cidade de Porto Alegre/RS; 

 

6.1.3. Decreto de AEIS pelas Prefeitura Municipais de Porto Alegre/RS, São 

Leopoldo/RS, Sapucaia do Sul/RS para as seguintes comunidades:  

● Prédio 2 de Junho, cidade de Porto Alegre/RS,  

● Ocupação Império, Ocupação Campo Grande, Ocupação São Luis, 

localizadas na cidade de Porto Alegre/RS 

● Ocupação Mauá e Redimix, cidade de São Leopoldo/RS 

● Ocupação Zumbi dos Palmares, Casa de Passagem Carandirú, Beco X, 

Ocupação Campos Verdes, Ocupação COBAL, Ocupação Voluntários, Vila 

Liberdade, vila Santo André, comunidade da Beira do Rio, todas essas 

localizadas na região do 4º Distrito na cidade de Porto Alegre/RS; 

 

6.1.4. Cadastramento urgente das famílias moradoras da Comunidade José 

Joaquim na cidade de Sapucaia do Sul/RS no Posto de Saúde e Escola Pública mais 

próximos da comunidade; 

 

6.1.5. Instalação urgente de Mesa de Diálogo liderada pelo NUDEAM/DPE 

para garantia dos direitos humanos da população da comunidade da Vila Herdeiros, 

na cidade de Porto Alegre/RS, atingida pelo reassentamento causado pela Barragem 

da Lomba do Sabão, com participação de representação dos moradores, do MAB, 

DEMHAB e DMAE; 

 

6.1.6. Retomada urgente pelo INCRA dos processos de titulação dos 

territórios quilombolas localizados no estado do Rio Grande do Sul, em especial do 
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Quilombo Lemos e do Quilombo dos Machado; 

 

6.1.7. Imediata suspensão do processo judicial de despejo em benefício do 

Quilombo Lemos; 

 

6.1.8. Retomada urgente pela FUNAI dos processos de demarcação indígena 

no estado do Rio Grande do Sul em especial da Retomada Indígena Guarani Pindó 

Poty; 

 

6.1.9. Imediata suspensão do processo judicial de despejo em benefício da 

Retomada Indígena Guarani Pindó Poty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Recomendações específicas 

6.2.1. Comunidades do 4º Distrito, Porto Alegre 

- Garantia e reconhecimento do trabalho dos Catadores e Recicladores que 

trabalham com material reciclável pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS 

- Suspensão dos despejos das comunidades vulneráveis e informais da 

região do 4º Distrito e instalação de REURB – Regularização Fundiária Urbana pela 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

- Discussão pública e presencial do plano da prefeitura para o 4º Distrito em 

Porto Alegre/RS 

 

6.2.2. Retomada, Porto Alegre 

- Demarcação pela FUNAI da terra indígenas 

- Acesso aos serviços públicos de saúde, escola indígena, coleta de lixo, pela 

Prefeitura Municipal e pela FUNAI 

- Garantia de segurança alimentar à comunidade indígena pela Prefeitura 

Municipal, FUNAI e estado do RS 

 

6.2.3. Ocupação Povo Sem Medo, Porto Alegre 

- Acesso urgente das famílias aos serviços públicos de água/energia 

elétrica/coleta de lixo/ transporte público/saúde/iluminação pública 

- Reassentamento das famílias na mesma região com garantia de 

participação e de respeito aos direitos humanos 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 
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6.2.4. Quilombo Lemos, Porto Alegre 

- Suspensão do processo de despejo até que se finalize o processo de 

titulação do território pelo INCRA 

- Consulta Prévia (Conv. 169 OIT) ao Quilombo Lemos com relação à 

construção das Torres ao lado do estádio Beira Rio 

- Garantia de acesso aos serviços públicos aos moradores do Quilombo 

Lemos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS 

 

6.2.5. Ocupação Santo Antônio e Vila Herdeiros, Porto Alegre 

- Instalação urgente de Mesa de Diálogo liderada pelo NUDEAM/DPE para 

garantia dos direitos humanos da população atingida pelo reassentamento causado 

pela Barragem da Lomba do Sabão, com participação de representação dos 

moradores, do MAB, DEMHAB e DMA 

- Realização de laudo pelo DMAE que informe o estado atual da Barragem 

da Lomba do Sabão quanto aos riscos de rompimento da Barragem 

-Instalação da REURB – Regularização Fundiária Urbana 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

 

6.2.6. Ocupação Dois de Junho, Porto Alegre 

- Decreto de AEIS – Área Especial de Interesse Social pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre/RS 

- Instalação da REURB – Regularização Fundiária Urbana pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre/RS 

- Concordância do estado do RS com a instalação da REURB 

 

6.2.7. Ocupação Mauá, São Leopoldo 

- Suspensão pelo Poder Judiciário da reintegração de posse que existe contra 

os moradores e instalação de REURB pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

- Providências imediatas da Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS para 

garantia de acesso à água, energia elétrica, coleta de lixo dos moradores 

 

6.2.8. Ocupação Redimix, São Leopoldo 

- Suspensão pelo Poder Judiciário do processo de reintegração de posse e 

instalação de mediação pelo CEJUSC 

- Providências imediatas da Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS para 

garantia de acesso à água, energia elétrica, coleta de lixo, acesso à saúde e à escola 

pública aos moradores  

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

 

6.2.9. Ocupação Resistência e Luta, Campo Bom 

- Suspensão pelo Poder Judiciário do processo judicial de despejo 

- Garantia das moradias selecionadas pelo programa Minha Casa Minha Vida 

do governo federal 
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6.2.10. Comunidade Horto Florestal, Sapucaia do Sul 

- Exclusão pelo Poder Judiciário da comunidade do acordo judicial que prevê 

o reassentamento dos moradores da comunidade do Horto Florestal 

- Instalação imediata de REURB – Regularização Fundiária Urbana pela 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS 

- Indenização justa pela Chimarrão, empresa de energia, aos moradores 

atingidos pelas Torres de transmissão de energia 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

 

6.2.12. Comunidade José Joaquim, Sapucaia do Sul 

- Instalação de REURB – Regularização Fundiária Urbana pela Prefeitura 

Municipal de Sapucaia do Sul/RS 

- Decreto de AEIS pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS 

- Visita da Defensoria Pública Estadual Itinerante 

- Providências imediatas da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS para 

garantia de acesso à água, energia elétrica, coleta de lixo dos moradores da 

comunidade José Joaquim 

- Cadastramento dos moradores da Comunidade José Joaquim no Posto de 

Saúde mais próximo e na Escola Pública mais próxima 

 

6.2.13. Ocupação Império, Porto Alegre 

-Suspensão pelo Poder Judiciário dos processos de despejo 

- Instalação de REURB – Regularização Fundiária Urbana pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre/RS 

 

6.3. Recomendações gerais 

 

6.3.1. Provimento do TJ/RS para orientação dos Juízes na perspectiva de 

garantia de direitos humanos nas ações possessórias e correlatas 

 

6.3.2. Capacitação dos Juízes Estaduais e Federais do estado do RS em 

Direitos Humanos 

 

6.3.3. Aprovação do PL 35/2022 que cria uma Política Estadual de Prevenção 

de Despejos e Remoções pela Assembléia Legislativa/RS 

 

6.3.4. Proposta de uma Ação Judicial Coletiva pela DPE e DPU em defesa 

das famílias selecionadas e pré-selecionadas no programa Minha Casa Minha Vida 

no estado do RS que estão ameaçadas de despejo 

 

6.3.5. Criação de Política estadual e municipal de Produção habitacional e de 

Regularização Fundiária nos municípios de Porto Alegre, Campo Bom, São Leopoldo, 

Sapucaia do Sul/RS e no estado do RS 
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6.3.6. Criação de Política Municipal de Assistência Social para as populações 

vulneráveis das ocupação Urbanas e Rurais e para os indígenas e quilombolas 

 

6.3.7. Designação de cronograma para visita da Defensoria Pública Estadual 

Itinerante nas seguintes comunidades: 

● Ocupação Império, Ocupação Campo Grande, Ocupação São Luis, 

localizadas zona Norte da cidade de Porto Alegre/RS 

● Ocupação Mauá e Redimix, cidade de São Leopoldo/RS 

● Ocupação Zumbi dos Palmares, Casa de Passagem Carandirú, Beco X, 

Ocupação Campos Verdes, Ocupação COBAL, Ocupação Voluntários, Vila 

Liberdade, vila Santo André, comunidade da Beira do Rio, todas essas 

localizadas na região do 4º Distrito na cidade de Porto Alegre/RS 

● Comunidades José Joaquim e Horto Florestal na cidade de Sapucaia do 

Sul/RS 

● Ocupação Resistência e Luta na cidade de Campo Bom/RS 

 

 

 


