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1. Apresentação
Este relatório é fruto de um trabalho coletivo iniciado pelo Fórum Nacional de
Reforma Urbana – FNRU, no âmbito do Projeto “Fortalecendo a Rede da Reforma
Urbana no Brasil”, o qual é financiado pela União Européia. O referido projeto
deliberou como estratégia de incidência a realização de Missões-Denúncia no Brasil.
Para a realização da atividade houve uma articulação da rede nacional e local da
reforma urbana através do FNRU, da Campanha Despejo Zero em Defesa da Vida na
cidade e no Campo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, através da sua
Comissão de Direito à Cidade, e da Plataforma DHESCA Brasil.
A metodologia de missão é composta por vários momentos distintos entre si e
como explica o FNRU1:
compreendem momentos de incidência política em prol dos direitos humanos
econômicos, sociais, culturais e ambientais, além de denúncia e implicação
do Estado na resolução de conflitos.
As visitas realizadas por comitivas com representação de organizações
nacionais e locais, movimentos sociais e populares têm agendas públicas
com os poderes públicos locais. Cada missão tem o fechamento com a
realização de uma audiência pública, com objetivo de mobilizar a sociedade
civil e visibilizar os casos-documentos.
Esta iniciativa culminará no lançamento do Relatório-Denúncia nacional das
violações, que reunirá o resultado de todas as missões e será entregue a
autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário em nível nacional,
além da relatoria da ONU pelo direito à moradia.

O primeiro é identificado pelas "Pré-Missões''. Nessa etapa, se articulam as
redes locais para realização da atividade de Missão e se trabalha o Plano de Missão
e o Cronograma das atividades. Houve mais de uma atividade de pré-missão em
Fortaleza, dentre elas reunião com as redes nacionais para definição de uma
estratégia conjunta de definição de critérios para a eleição das cidades que serão
visitadas, discussão sobre o financiamento das atividades, dos participantes,

1

https://forumreformaurbana.org.br/missoes-denuncia/
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estratégias de comunicação, dentre outros. Após o cumprimento dessas etapas de
pré-missão, vem a realização da MISSÃO-DENÚNCIA.
A atividade de Missão-Denúncia começa, então, com a visita “in loco” pelas
redes locais e nacionais, escuta e diálogo com os coletivos, comunidades e pessoas
em situação de violação de direitos. Essa parte da missão tem como objetivo garantir
visibilidade às situações de violações vividas, que estão sempre na perspectiva do
silêncio e da invisibilidade; apurar em detalhes as condições vividas nos locais de
violações e também ouvir as demandas desses grupos. A terceira parte da missão é
a visita às autoridades que teriam o dever de garantir os direitos violados e que teriam
a prerrogativa de impedir as violações de direitos. A partir da escuta dos problemas
no primeiro dia, esse momento serve também para buscar alternativas desde o poder
público de supressão das violações e a busca de garantias de direitos. 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 para
denúncia dos direitos violados 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.
A missão-denúncia de Fortaleza/CE foi provocada pelo Núcleo Despejo Zero
Ceará por meio da Campanha Despejo Zero em Defesa da Vida na Cidade e no
Campo. A partir daí, a articulação se deu com o Fórum Nacional da Reforma Urbana
- FNRU e o Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH. E após com a
Plataforma DHESCA. A missão-denúncia contou com várias reuniões virtuais de Pré-

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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Missão entre as entidades e movimentos populares do Ceará. Importante referir que
as atividades presenciais da Missão-Denúncia 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
Ceará e pela cidade de Fortaleza/CE.

2. Introdução: a Missão-Denúncia de Fortaleza/CE
Com base nos diálogos entre o Fórum Nacional de Reforma Urbana - FNRU, a
Campanha Despejo Zero, a Plataforma Dhesca e diversas organizações locais, e
tendo em vista o grave quadro de despejos promovidos ou com riscos de serem
efetivados em Fortaleza, conforme levantamento da Campanha Despejo Zero, foi
planejada e realizada a Missão na cidade de Fortaleza, entre os dias 17 e 19 de
novembro para investigar as denúncias de despejos de comunidades de baixa renda.
A Missão foi organizada articuladamente entre o FNRU, a Campanha Despejo
Zero, e a Plataforma Dhesca e as seguintes organizações e redes locais: Escritório
Frei Tito de Alencar (EFTA) de Direitos Humanos e Advocacia Popular, órgão da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE); Escritório de Direitos Humanos e
Assessoria Jurídica Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL), órgão da Câmara Municipal
de Fortaleza (CMF); Núcleo de Habitação e Moradia (Nuham) da Defensoria Pública
do Estado do Ceará; 9ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, especializada em
Conflitos Fundiários e Defesa da Habitação do Ministério Público do Estado do Ceará;
Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB); Instituto Brasileiro de Direito
Urbanístico (IBDU); Comissão de Direitos Humanos da OAB/CE; Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza.
As denúncias foram encaminhadas por essas organizações e movimentos que
atuam no combate às violações aos direitos humanos e na promoção do direito à
moradia na cidade de Fortaleza.
Em todos esses casos, os despejos e as ameaças de despejos atingem
comunidades de baixa renda, muitas das quais em situação de vulnerabilidade social.
Em todas as visitas a Missão escutou depoimentos marcados por indignação e
tristeza, que denunciam a covardia da atuação dos agentes do Estado. São vidas
comunitárias e familiares destruídas, são situações de violação dos direitos humanos
e do direito social à moradia.
Os casos visitados na Missão são ilustrativos de situações de conflitos
fundiários urbanos que ocorrem de forma mais ampla em toda a cidade de Fortaleza.
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De uma forma geral, podemos agrupar esses casos em torno de quatro situações
típicas de conflitos:
a) situações de conflito envolvendo a ocupação de imóveis públicos vazios e
abandonados que não cumprem a função social da propriedade.
b) situações de conflito envolvendo a ocupação de terrenos privados vazios e
abandonados que não cumprem a função social da propriedade.
c) situações de conflito envolvendo a desterritorialização e o despejo decorrente de
grandes projetos urbanos implementados pelo poder público.
d) situações de conflito envolvendo o desrespeito às áreas demarcadas como ZEIS,
que estão bem localizadas e passam a ser contadas por agentes do mercado.
Apesar de todas as comunidades visitadas estarem situadas em áreas centrais,
sabemos que esses conflitos também se estendem, talvez de forma ainda mais
intensa, nas áreas periféricas de Fortaleza. Em especial nos locais controlados por
grupos armados.
Cabe registrar que, nas comunidades visitadas, quando ocorreram, os despejos
envolveram violência física e moral, desrespeito humano, ilegalidades nos
procedimentos adotados pela justiça e pela polícia. As famílias removidas nesses
processos não foram devidamente assistidas, com flagrante desamparo por parte dos
poderes públicos, não tendo sido previstas nas ordens judiciais de despejo nenhuma
medida que contemple o direito à moradia dos Ocupantes, as quais restam poucas
opções: morar de favor, ocupar outro imóvel vazio ou morar na rua... É flagrante o
desrespeito aos grupos sociais mais vulneráveis como mulheres grávidas, crianças e
idosos, e não há garantia de alimentos, água, segurança e abrigo, deixando as
famílias ao relento.
Nesse contexto, a Missão em Fortaleza teve por objetivo investigar a
ocorrência, ou riscos, de despejos de moradores configurando situações de violação
do direito humano à cidade, em especial do direito humano à moradia, e identificar
estratégias e instrumentos de exigibilidade do direito à moradia.
Nos dias 17 e 18 de novembro foram realizadas visitas de denúncia em seis
comunidades / situações: 1. Dragão do Mar, 2. Alto das Dunas, 3. Raízes da Praia, 4.
Titanzinho, 5. Comunidades atingidas pelo VLT, 6. Ocupação Vila Vicentina.
Nos dias 18 e 19 de novembro a Missão foi recebida em audiências com as
seguintes autoridades: 1. Câmara Municipal de Fortaleza, 2. Secretaria do Habitafor
e Secretaria Estadual de Promoção Social, 3. Corregedoria do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.
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Finalmente, no dia 19 de novembro, foi realizada a Audiência Pública da
Missão, no âmbito da audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, presidida pelo Deputado Renato Roseno.
O presente relatório descreve sinteticamente cada uma das ações realizadas
na Missão de Fortaleza, com destaque para a descrição das situações de violação de
direitos humanos encontradas e para os compromissos assumidos pelo poder público.

3. Algumas considerações sobre o contexto urbano e habitacional de Fortaleza
Assim como os demais centros urbanos brasileiros, a cidade de Fortaleza foi
crescendo e se expandindo à revelia de um planejamento urbano que considerasse
as áreas de moradia da população de baixa renda. Em verdade, os planejamentos
cumprem um papel de discurso, sem direcionar os investimentos e considerar os
interesses das classes mais pobres, deixando os espaços de moradia dessas pessoas
em situação de irregularidade e precariedade.
A apropriação desigual do espaço urbano é uma tendência brasileira
consequente da desigualdade social. Nesse sentido, observa Amíria Brasil:
“Dessa forma, grande parte das cidades brasileiras foi sendo
construída de acordo com os interesses de pequenos
grupos, apoiados pelo Estado por meio dos investimentos
públicos e do planejamento urbano. O problema não foi a
falta de leis, ou de planos, mas sim, a falta de
comprometimento desses instrumentos com a realidade
urbana, o caráter patrimonialista da sociedade brasileira e,
consequentemente, o privilégio de determinados grupos em
detrimento da maioria da população pelo Estado brasileiro.”
Nessa toada, é importante considerar que a ocupação irregular do território faz
parte desse processo de conformação do espaço urbano em que a realidade não cabe
nos planejamentos e os instrumentos do direito urbanístico esbarram nos interesses
econômicos de determinados grupos privilegiados.
Assim como os demais centros urbanos brasileiros, a cidade de Fortaleza foi
crescendo e se expandindo à revelia de um planejamento urbano que considerasse
as áreas de moradia da população de baixa renda. Em verdade, os planejamentos
cumprem um papel de discurso, sem direcionar os investimentos e considerar os
interesses das classes mais pobres, deixando os espaços de moradia dessas pessoas
em situação de irregularidade e precariedade.
Fortaleza possui uma enorme demanda por terra e habitação, que, boa parte
da população, por não terem condições de acessar esses bens via mercado formal,
acabam recorrendo à compra ou aluguel no mercado informal ou pela ocupação de
terrenos vazios (ROSA, S. V. et al., 2021). Os maiores problemas habitacionais da
cidade se concentram nas questões de coabitação, saneamento básico e ônus
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excessivo de aluguel (PEQUENO, 2015). Segundo dados levantados para elaboração
do Plano Local de Habitação de Interesse Social de 2013, Fortaleza apresentava, na
época, cerca de 843 assentamentos precários, cuja população residente era estimada
em mais de 1,07 milhões de habitantes, o que representava aproximadamente mais
de 41% da população total do município.
A precarização urbana e habitacional de determinados territórios da cidade têm
sido enfrentadas com intervenções marcadas pela remoção de favelas de áreas
urbanas mais consolidadas de maneira seletiva e violenta, evidenciando-se um
padrão higienista de segregação imposta. Em muitos casos, foram reproduzidas
medidas adotadas desde os anos 1970, quando comunidades inteiras foram
involuntariamente deslocadas para áreas periféricas da cidade sem a implementação
de infraestruturas básicas, provocando um processo de crescimento desordenado que
interferiu fortemente na estruturação da região metropolitana (PEQUENO et al., 2021).
Essas intervenções demonstram um enorme distanciamento da realidade de
expansão da cidade ilegal, indicando a ineficácia das medidas adotadas. Ademais,
Fortaleza está inserida na problemática que é o esvaziamento histórico de políticas
habitacionais a níveis municipais e estaduais na medida em que ocorre os desmontes
de financiamentos a nível federal, dessa forma, não conseguindo apresentar políticas
públicas às demandas. A atual condição em que se encontra a cidade é explicada
também por fatores como a descontinuidade das políticas, a fragilidade institucional,
as imposições dos setores produtivo e imobiliário nas tomadas de decisão do Estado,
o não enfrentamento da questão fundiária pelo poder local e a dissociação entre as
políticas urbana e habitacional (PEQUENO et al., 2021).
Estudos locais evidenciam também a ausência do Estado e de políticas
habitacionais municipais em relação à destinação orçamentária. O que ocorre é uma
redução do investimento em habitação ao longo dos últimos anos, tanto em relação à
previsão orçamentária como em relação ao montante executado. Em 2018, a previsão
orçamentaria do município na LOA (Lei de Orçamento Anual) para a função habitação,
chegava a 6,5% do orçamento total previsto, enquanto a destinação prevista em 2021
foi de apenas 0,7% do orçamento. (PEQUENO et al., 2021). Paralelamente à ausência
do município na implementação de políticas, programas e projetos de habitação de
interesse social, o mesmo tem sido ator de destaque em processos de remoção
forçada em Fortaleza (ROSA, S. V. et al., 2021).
4. As Áreas Visitadas e as Situações de Violação do Direito Humano à Moradia
em Fortaleza
4.1. Ocupação Dragão do Mar:
Quadro síntese
Localização: imóvel situado na rua Barão do Rio Branco, nº 1200 - Centro.
Data da ocupação: 8 de agosto de 2021.
Número de familias: 94.
Caracteristicas do imovel: imóvel público de dois pavimentos no Centro da cidade.
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Conflito urbano fundiário: Imóvel vazio e subutilizado do poder público estadual
ocupado por famílias sem teto. Ameaça de remoção promovida pelo poder público
estadual.
Descrição da visita da missão
A primeira visita da comitiva da Missão foi na Ocupação Dragão do Mar,
situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1200, no centro de Fortaleza.
A Ocupação Dragão do Mar teve início em 8 de agosto de 2021, quando um
grupo de pessoas sem teto ocupou o antigo Palácio da Justiça, vazio e abandonado
desde 2009. Os moradores estão organizados no Movimento de Luta dos Bairros e
Favelas - MLB, que é reconhecido como um movimento popular nacional, presente
em diversos estados do país.
A comitiva da Missão foi recebida por vários moradores, muitos dos quais eram
mães com filhos menores de idade. Francisca Antélia Ferreira, uma das lideranças e
coordenadores da ocupação, explicou que a motivação para a ocupação decorreu da
"necessidade extrema das pessoas". Conforme ela relata, "ou a gente pagava o
aluguel, ou a gente comia".
Casada e com dois filhos, um de cinco anos e outro de 16, Antélia explica que
atualmente residem no prédio 94 famílias, oriundas de diversos bairros da cidade:
Genibaú, Quintinho Cunha, Vincent Pinzon, Alto da Paz, Curió,entre outros.
A estrutura do imóvel está em bom estado, o prédio possui 2 pisos e área de
cerca de 1.500 metros quadrados. Os ocupantes organizaram espaços de banheiro e
cozinha coletivas e espaços de reunião e atividades culturais.
Segundo relata o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC - UFC),
inicialmente, em 2009, o Governo do Estado do Ceará teria a intenção de reformar e
destinar o prédio para abrigar um museu sobre a história da Justiça do Ceará, mas
posteriormente, em 2020, o poder público teria alterado este projeto com a intenção
de reformar e usar o prédio como uma unidade do Vapt Vupt3. O fato é que o prédio
nunca foi reafirmado e efetivamente utilizado, permanecendo abandonado até a sua
ocupação.
Apesar de não haver uma decisão de reintegração de posse, existe o risco de
que isso venha a ocorrer, o que ocasionaria o despejo das famílias ocupantes.
Conforme explicou Francisco Carlos, morador e um dos coordenadores da ocupação,
foi aberto diálogo com o governo do Estado do Ceará, e ocorreram duas reuniões com
a Secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos SPS, Socorro França. Conforme ele relata, na última reunião ocorrida no dia 12 de
outubro de 2021, a secretaria teria sinalizado a possibilidade de destinar 50
apartamentos do conjunto Alto da Paz, no Morro Santa Terezinha, para as famílias
desocuparem o imóvel, que seria destinado para outros usos. No entanto, depois
dessa reunião as negociações não prosseguiram e o destino das famílias prossegue
indefinido.

3
O Vapt Vupt é uma central de atendimento de serviços públicos, um programa criado
pelo governo do estado em formato de parceria público privada. Mais informações em:
https://meuvaptvupt.com.br/
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Francisco Carlos destacou que a reivindicação dos ocupantes é "habitar neste
espaço, morar próximo do Centro." Mas certamente o mais importante é o Governo
do Estado do Ceará prosseguir nas negociações, seja para viabilizar a permanência
dos moradores no imóvel, seja para encontrar uma alternativa habitacional no centro
ou em área próxima que contemple a reivindicação dos moradores.
O Centro da cidade possui uma infraestrutura de boa qualidade em termos de
equipamentos urbanos - saúde, educação, mobilidade, lazer e comércio. Apesar
disso, em decorrência da ausência de investimentos públicos, o centro de Fortaleza
viveu um processo de degradação e esvaziamento, que resultou em uma grande
quantidade de imóveis vazios e subutilizados, fenômeno que também ocorreu em
outras capitais do país. Atualmente, a área do centro possui uma população de 24.775
habitantes e tem capacidade de abrigar mais habitações de interesse social.
O NAJUC - UFC destaca que, segundo dados da Fundação de
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - Habitafor, "existem 660 imóveis vagos
ou subutilizados no Centro aptos para moradia", considerando o levantamento
realizado entre 2007 e 2009, em 9.490 imóveis, para a elaboração do Plano
Habitacional para Reabilitação da Área Central.
Reivindicações:
- o governo estadual deve retomar as negociações com o Poder Judiciário cearense
e a Ocupação Dragão do Mar visando a garantia da permanência dos moradores no
prédio, de forma a promover sua reforma e tornar o imóvel sua residência permanente.
- Caso esta opção não seja viável, promover a destinação de apartamentos em
imóveis na área central para os moradores da Ocupação, como por exemplo, no
conjunto Alto da Paz, conforme foi levantado nas reuniões de diálogo ocorridas.

Moradora da ocupação Dragão do Mar com sua filha. Foto: Leo Silva
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4.2. Ocupação Alto das Dunas:
Quadro síntese
Localização: terreno situado no bairro Vicente Pinzón
Data da ocupação: janeiro de 2021
Número de familias: 313 familias
Características da ocupação: terreno privado vazio e subutilizado
Conflito urbano fundiário: terreno vazio e subutilizado de particular ocupado por
famílias sem teto. Ameaça de remoção promovida pelo proprietário.
Descrição da visita da missão
A segunda visita realizada pela Comitiva da Missão foi a ocupação Alto das
Dunas. A Ocupação Alto das Dunas foi iniciada em janeiro de 2021, quando 313
famílias ocuparam um grande lote localizado no bairro Vicente Pinzón, que estava
vazio e abandonado há mais de 30 anos. O terreno está situado em uma área bem
localizada, próximo à Praia do Futuro, e ao lado de área demarcada como ZEIS. Devese destacar também que a área tem diversos terrenos vazios.
Conforme relata o Sr. Jairo do Morro, liderança da Federação de Bairros e
Favelas de Fortaleza e apoiador da comunidade, a ocupação já sofreu dois despejos
parciais decorrentes de liminares de reintegração de posse. O primeiro despejo
ocorreu no dia 30 de março de 2021, atingindo 56 famílias, e o segundo em 22 de
setembro de 2021, envolvendo mais 62 famílias. Os despejos aconteceram em plena
PANDEMIA e sem garantia nenhuma de alternativa habitacional para as famílias
removidas.
Conforme o registro do Escritório Frei Tito, no despejo do dia 30 de março de
2021, "as famílias foram surpreendidas pelo cumprimento de uma liminar de
reintegração de posse e tentaram resistir ao despejo, o qual fora realizado com muita
truculência, com a presença de homens armados, que seriam policiais civis e militares,
agindo como seguranças particulares." Além da Polícia Militar do Ceará não ter sido
oficiada para o envio de tropa especializada para o cumprimento da ordem de
reintegração de posse, o Escritório Frei Tito ainda registra a prisão de dois moradores
e de um apoiador durante a ação de despejo, "sob a acusação de dano ao patrimônio
privado, por supostamente terem jogados pedras contra um caminhão que apoiava a
remoção, e por desacato à autoridade." Apesar de terem sido liberados - um deles no
mesmo dia e os outros dois depois da audiência de custódia - eles ainda estão
respondendo ao processo criminal que está em curso.
No segundo despejo, ocorrido no dia 22 de setembro, uma nova ação de
reintegração de posse atravessada por irregularidades atingiu mais 62 famílias. Como
destaca o Escritório Frei Tito, esta ação foi executada "sem o cumprimento da
ADPF828-DF, a qual determina que o município deve abrigar as famílias antes da
efetivação da reintegração de posse." Além disso, "a ação demoliu várias casas de
alvenaria que estavam fora do terreno reivindicado no processo judicial, extrapolando
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todos os limites da legalidade e em franco desrespeito à lei e aos direitos humanos e
fundamentais das famílias ocupantes."
D. Celene, casada e mãe de três filhos, é uma das moradoras que ainda resiste
na localidade. Ela explica que decidiu participar da ocupação porque não aguentava
mais o peso do aluguel e que deseja permanecer na comunidade. D. Francisca,
catadora/recicladora de papel e de resíduos, também mora na ocupação e ressalta a
importância do trabalho de organização da comunidade: "a gente tem o direito de ter
uma moradia digna".
A comunidade tem sofrido sistematicamente ameaças e coerção ilegais de
agentes policiais, que envolvem, conforme denuncia o Escritório Frei Tito, 'incursões
policiais em barracos, arrombamento das casas e revistas imotivadas, além de
ameaças aos moradores." Na última delas, ocorrida cerca de duas semanas antes da
visita da Missão, o Sr. Jairo do Morro denuncia que três policiais civis estiveram na
comunidade com a intenção de derrubar o muro de uma das casas da ocupação. Com
a resistência da comunidade e a irregularidade da ação, que não tinha qualquer
respaldo legal, a derrubada não foi concretizada. Mas os policiais teriam ido embora
ameaçando que iriam voltar "para derrubar tudo", destaca Jairo.
O trauma dos despejos violentos ainda são sentidos pelos moradores da
ocupação. A Sra. Ana, uma das despejadas, nos diz que "foi muito triste e violento",
mas que não vai desistir do sonho de ter uma casa. O Sr. José Antônio, que também
teve sua casa derrubada, também registra sua dor: "eu construí uma casa com muito
sacrifício. No dia que eu saí para trabalhar eles [os policiais] chegaram e começaram
a destruir nossas casas. Me avisaram e eu voltei. Eles nos xingavam. Eles não
deixaram nem a gente tirar os nossos pertences. Alguns conseguiram tirar algumas
coisas, outros não...o que deu para eu tirar eu tirei. Eles foram cruéis... Sei que foi
covardia."
Das 62 famílias despejadas na última reintegração de posse em setembro,
apenas cinco foram atendidas pelo programa de aluguel social da Prefeitura, conforme
registra Jairo. Como explica, uma das reivindicações da comunidade é a imediata
inclusão de todos os moradores despejados no programa, até que seja garantida uma
alternativa habitacional para as mesmas.
Em síntese, o caso é atravessado por violações do direito à moradia, e dos
direitos fundamentais, sendo impressionante a atuação do poder judiciário na
promoção de ações irregulares. Do ponto de vista jurídico, o Escritório Frei Tito
destaca: "a atuação do Judiciário cearense foi fora dos parâmetros legais para as
ações de reintegração de posse coletivas, tendo em vista que descumpriu
jurisprudência de instância superior, no caso o STF, e além disso não observou a
Recomendação 90 do CNJ e a recomendação 10/2018 do CNDH, ao realizar a
remoção de pessoas sem qualquer medida mitigadora de violações de direitos e por
não seguir o padrão mínimo comum nesses casos que é oficiar as forças de segurança
de modo informado dentro dos autos, para garantir que a parte que eventualmente
sofrerá a reintegração de posse saiba da sua ocorrência, prevenindo ações surpresa
como as que ocorreram neste caso."
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Reivindicações:
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve conceder o aluguel social para todas as
famílias removidas.
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve ampliar a atual ZEIS com a incorporação
da área ocupada pelos moradores.
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve abrir negociações visando a permuta do
terreno com o proprietário com a garantia da permanência dos moradores na
ocupação.
4.3. Comunidade Raízes da Praia:
Quadro síntese
Localização: lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 16 da quadra 17 do Loteamento
Praia Antônio Diogo, na Praia do Futuro.
Data da ocupação: 2009
Número de familias: 84 familias
Características da ocupação: terreno privado vazio e subutilizado
Conflito urbano fundiário: terreno vazio e subutilizado de particular ocupado por
famílias sem teto. Ameaça de remoção promovida pelo proprietário.

Coletivo da missão-denúncia na Ocupação Raízes da Praia. Foto: Leo Silva.

Descrição da visita
A terceira visita da Missão ocorreu na comunidade Raízes da Praia, uma ocupação
organizada pelo Movimento dos Conselhos Populares (MCP), em 2009, em um
terreno que estava abandonado há mais de 25 anos na região da Praia do Futuro.
A Sra. Ana Souza, uma das moradores e lideranças da localidade, explica que apesar
de se tratar de um terreno abandonado e do longo tempo da ocupação, a partir de
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2009 os proprietários passaram a pressionar pela remoção. Segundo o relato, os
proprietários contrataram capangas que faziam ameaças e tentativas de expulsão dos
moradores, o que gerou o movimento de resistência da comunidade. Ana Souza
explica que, no início, eram mais famílias, mas com as ameaças o grupo diminuiu para
as atuais 84 famílias. Ela também explica que a comunidade já deu entrada no
processo de usucapião coletivo, reivindicando o direito a permanecer no terreno e a
promover a sua regularização fundiária.
Lara Paula de Meneses Costa, assessora jurídica do Projeto Sinergia –mediação de
conflitos fundiários/Rede Jubileu Sul, explica que a ocupação foi denominada Raízes
da Praia porque os ocupantes já tinham fortes raízes na região, tendo nascido e
crescido ali. Lara Costa recupera o processo de ameaça de despejo, no qual, "em
2009, os proprietários José e Odília Otoch entraram com Ação de Reintegração de
Posse (Processo nº 0072662-05.2009.8.06.0001) dos lotes 2 e 3, mesmo diante da
situação de abandono do imóvel."
O Sr. Assis, morador e liderança da comunidade, registra que com a organização da
comunidade, os moradores conseguiram fazer com que a Prefeitura Municipal de
Fortaleza desapropriasse dois dos lotes reivindicados pelos proprietários. No entanto,
os proprietários dos demais lotes ingressaram com pedido de reintegração de posse.
De fato, Lara Costa detalha que, em 2010, os proprietários entraram com nova Ação
de Reintegração de Posse (Processo nº 0008227-85.2010.8.06.0001) envolvendo os
lotes 14, 17, 18, 19 e 20. No entanto, de todos os lotes requeridos na ação, somente
o lote 14 está ocupado pela comunidade. A advogada informa que os autores da ação
deram movimentação ao processo, pagando custas processuais para nova citação
dos ocupantes. Porém, ainda resta sem análise o pedido de suspensão da ação, feito
pela Defensoria Pública Estadual, que também solicita a restrição do objeto do litígio
ao lote 14.
É neste contexto que a comunidade está organizada e lutando "contra a reintegração
de posse, pelo usucapião coletivo e por obras de urbanização", explica Assis.
Concretamente, desde 2017, já foi protocolada ação de usucapião especial urbana
coletiva (processo nº 0158685-70.2017.8.06.0001) pela Defensoria Pública do Estado
do Ceará, visando regularizar e garantir a posse segura pela comunidade. No entanto,
até o momento o processo ainda não foi julgado, deixando a comunidade em situação
vulnerável.
A comunidade se mostra muito organizada em torno da Associação Comunitária
Raízes da Praia, desenvolvendo vários projetos culturais e de geração de renda. É
realmente impressionante a mobilização comunitária.
D. Angela, conhecida como tia Rosa, 65 anos, nos apresentou o tanque de criação de
peixes e tilápias. Com orgulho e muito emocionada, ela já comemora os 150 peixes
que nadam no tanque. D. Ana Souza, 42 anos, nos levou até outro projeto da
comunidade, o bioforno, explicando que o projeto é produzir pão e pizzas. Durante a
sua exposição, impressionava a animação da menina Ana Clara, de nove anos e
também moradora da comunidade, com a possibilidade de participar dos projetos.
D. Alice, moradora desde a origem da comunidade, lembra com emoção: "Muitas
coisas aconteceram de boa para a nossa comunidade. Mas ainda falta muita coisa.
Estamos esperando muitas respostas do poder público e ainda vivemos ameaças de
despejos. Mas nós vamos seguir organizados e conquistar o nosso direito à moradia."
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D. Luci concorda, apesar de morar na comunidade apenas há cinco anos. Ela
considera que "as pessoas que estão aqui desde o começo passaram por violências
e desprezos. Hoje a situação está bem melhor, mas ainda temos que lutar para que
seja feita nossa urbanização e rede de esgotos".
A organização e a animação impressionam e são capazes de sensibilizar qualquer
visitante. Além disso, vale destacar o forte protagonismo das mulheres da
comunidade. Nessa perspectiva, ressalta-se que a ocupação conta com uma sede da
Associação Comunitária Raízes da Praia, o que facilita a realização de atividades de
mobilização da comunidade.
Reivindicações:
- O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deve reconhecer a Usucapião Especial
Urbana da comunidade.
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve proceder a regularização fundiária da
ocupação quanto aos lotes desapropriados e dar encaminhamento a negociação
sobre o lote 14 com núcleo de mediação de conflitos da PGM, para regularizar toda a
área.
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve elaborar e implementar com urgência Plano
de urbanização e saneamento básico da comunidade.

4.4. Comunidade do Titanzinho / Serviluz:
Quadro síntese
Localização: ocupação conectada ao Serviluz no bairro Cais do Porto, no litoral da
cidade, em frente a praia do Titanzinho.
Data da ocupação: ocupação consolidada na praia Titanzinho, no bairro Cais do Porto,
por volta dos anos 1940.
Número de familias: 2.000 familias no Titanzinho.
Características da ocupação: área pública da União sob a gestão do poder público
municipal, demarcada como ZEIS (Zeis Cais do Porto).
Conflito urbano fundiário: Ameaça de remoção promovida pelo poder público
municipal com justificativa de ser área de risco
Descrição da visita:
Na quarta visita da Missão, no Titanzinho, fomos recebidos por um grupo de
ativistas locais: Dudé (Antônio José), Katia, Deise e Pedro.
A comunidade do Titanzinho está localizada no bairro Cais do Porto, no litoral
da cidade, em uma linda praia de mesmo nome, famosa no circuito do surf . A
ocupação do bairro é antiga, originada durante os anos 1940, por um grupo de
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moradores composto de pescadores e estivadores, que construíram a ocupação
próxima ao antigo farol do Mucuripe.
O Laboratório de Estudos da Habitação / LEHAB-UFC explica que no território
da Serviluz existem atualmente duas ZEIS, a Zeis Serviluz e a Zeis Cais do Porto. O
LEHAB registra que a ZEIS Serviluz "foi considerada uma das 10 prioritárias pela
gestão municipal, e conta com Conselho Gestor eleito e Plano Integrado de
Regularização Fundiária aprovado." Já a ZEIS Cais do Porto "foi ignorada no
processo de regulamentação e subsiste em ameaças periódicas de remoção,
principalmente por grandes projetos urbanos advindos da prefeitura, em diversas
gestões."
De fato, conforme destaca o LEHAB, "o Cais do Porto é um dos bairros mais
pobres da cidade, com carência de serviços básicos de infraestrutura, com índice de
desenvolvimento humano municipal classificado como muito baixo..." A população
total do bairro é de 22.382 habitantes, sendo "composta predominantemente de
trabalhadores informais, pequenos comerciantes, operários da indústria do entorno,
portuários, pescadores, artesãos, etc..".
Como mostra a análise do LEHAB, ' nos últimos vinte anos, diversos
planos/programas e projetos urbanísticos foram previstos ou concretizados no
Serviluz e no seu entorno", tendo em vista sua localização privilegiada, entre dois
pontos turísticos de referência, a Beira Mar e a Praia do Futuro.
Nos últimos anos, a comunidade tem sofrido ameaças de remoção por parte da
Prefeitura Municipal de Fortaleza com a justificativa de que o Titanzinho seria uma
ocupação em área de risco. E isso também tem sido uma justificativa para o não
investimento em infraestrutura e melhorias na localidade. Cabe registrar que a
comunidade mobilizou a elaboração de um contra-laudo, elaborado pelo professor
Jeová Meireles, que contesta a posição da Prefeitura e que afirma que Titanzinho não
seria uma área de risco.
Nascido no Titanzinho, Dudé se preocupa muito com as investidas do poder
público visando remover a comunidade. Ele denuncia: "estamos vivendo o descaso
desse pessoal [a Prefeitura Municipal de Fortaleza]. Eles querem nos tirar daqui para
botar prédios, botar calçadão." Dudé também critica a forma de atuação do poder
público: "eles fazem coisas sem dialogar com a comunidade. A gente quer a nossa
moradia digna aqui".
Katia reforça: "a gente está lutando por moradia digna. Porque o poder público
não nos garante os nossos direitos de moradia digna? Aqui não é área de risco. Nós
não queremos sair! Nós elaboramos um plano popular de urbanização e este plano
afirma o nosso direito de ficar e ter uma moradia digna."
Outro aspecto ressaltado na visita foi o estilo de vida comunitário que existe no
Titanzinho. Como afirma Pedro, "morar é um estilo de vida." Na opinião dele, o poder
público tem que reconhecer que "existem outros estilos de vida, e nós queremos lutar
pelo nosso estilo de vida". É nessa perspectiva que Pedro critica a forma como a
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Prefeitura de Fortaleza tem atuado. Para ele, "eles querem trucidar o nosso estilo de
vida, a Prefeitura representa a negação do nosso estilo de vida."
Reivindicações:
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve reconhecer a localidade como ZEIS
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve elaborar e implementar projeto de
urbanização e regularização fundiária da localidade.

Comunidade do Titazinho. Foto: Leo Silva.

4.5. Comunidades Atingidas pelo VLT:
Quadro síntese
Localização: São 13 km de área entre a Estação Parangaba do VLT (no bairro
Parangaba) e o Pátio Ferroviário do Mucuripe (no Bairro do Mucuripe), costa leste da
zona litorânea de Fortaleza.
Data da ocupação: ocupação consolidada há mais de 50 anos
Número de familias: cerca de 5.000 familias.
Características da ocupação: área consolidada e com infraestrutura ocupada por
residências populares em diversos bairros atravessados pelos trilhos do VLT.
Conflito fundiário urbano: impacto de grande projeto urbano, o VLT, implementado
pelo governos estadual sobre 22 comunidades populares, provocando remoções e
impactando as casas que permanecem no território.
Descrição da visita
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No dia 18 de novembro a Missão visitou a quinta área, composta por diversas
comunidades em Fortaleza impactadas pelas obras do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT), construída pelo governo do Estado do Ceará no contexto de preparação da
cidade para receber os jogos da Copa do Mundo de 2014.
A área impactada pela implantação do VLT está situada entre a Estação
Parangaba (no bairro Parangaba) e a estação Iate (no Bairro do Mucuripe), na costa
leste da zona litorânea de Fortaleza, com uma extensão de aproximadamente 13 Km.
Sofreram e continuam sofrendo com os impactos da obra cerca de 22
comunidades, com famílias removidas em diversas áreas. Os duros impactos e
transtornos sobre a vida das famílias se entende por mais de 10 anos já que até o
momento não foram entregues ou não estão prontas as casas que deveriam ter sido
construídas e entregues para as famílias afetadas pelas obras
A visita da Missão foi realizada especificamente em uma das comunidades, a
Trilha do Senhor, mas contou com a participação de moradores de diversas outras
comunidades afetadas, entre as quais Lagomar, João XXIII, Aldaci Barbosa, Mucuripe
e Rio Pardo.
D. Cássia foi com dois anos de idade para a Trilha do Senhor onde viveu por
mais de 40 anos. Removida em razão das obras do VLT, D. Cássia recebeu um valor
de indenização que não lhe permitiu comprar outra habitação no mesmo bairro. Assim,
com o valor recebido, ela conseguiu comprar uma nova moradia no Passaré, pagando
parte do seu valor com a indenização e a outra parte com um financiamento tomado
junto a Caixa Econômica Federal, a ser pago em prestações durante 30 anos.
Passando a morar no Passaré, a família sente agora a maior distância da escola, dos
equipamentos de saúde, do trabalho, dos amigos.
D. Cássia relembra com tristeza e emoção como foi sua remoção há oito anos:
"no final de 2013 começaram a aparecer as equipes para medir e marcar as casas.
Foi quando a nossa comunidade começou a se unir com outras comunidades que
também estavam sendo impactadas pelo VLT. O governo não tinha um projeto de
habitação, mas apenas o projeto de mobilidade. Foi aí que a nossa mobilização
conseguiu algumas conquistas. O governo foi obrigado a elaborar um projeto de
habitação para as famílias atingidas pelas obras e a gente teve o direito a uma
indenização que também considerava o valor da terra, o que antes não estava sendo
considerado."
Mas a mobilização e as conquistas não impediram a remoção e a violação de
direitos por parte do governo do estado, e famílias foram removidas sem que as casas
prometidas pelo governo estivessem prontas e outras foram indenizadas recebendo
valores insuficientes para comprar uma nova habitação no mesmo bairro e que foram
pagos depois de uma longa espera, cerca de um ano depois de serem removidas.
Diferentemente da D. Cássia, que foi removida, Jisle Monteiro conseguiu
permanecer na sua casa na Trilha do Senhor, mas registra as perdas dos amigos e a
redução da comunidade: "nós éramos uma comunidade enorme, mas este projeto [do
VLT], que é desumano, nos deixou apenas um terço do que éramos". Ela registra
alguns dos impactos sobre os moradores: "as famílias removidas que esperam a
construção das novas casas estão vivendo de aluguel numa situação de humilhação,
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para os idosos é sempre uma dificuldade atravessar para o outro lado, está cada vez
mais difícil... tivemos muitas perdas..."
Uma parcela da população removida foi indenizada, outra parte receberia uma
nova moradia construída em terrenos destinados à construção de conjuntos
habitacionais para acolher as famílias deslocadas da sua moradia. Enquanto os
conjuntos fossem construídos, estes moradores passariam a receber o aluguel social
na perspectiva de que esta espera fosse provisória e por curto espaço de tempo. No
entanto, não foi isso que ocorreu. Transcorridos nove anos, nenhum apartamento foi
entregue, apesar do primeiro conjunto, denominado Alto da Paz, já estar pronto. Mas
os demais conjuntos previstos nem foram iniciados, com o governo estadual alegando
dificuldades decorrentes da ausência de recursos orçamentários e do fim do programa
Minha Casa Minha Vida.
Desta forma, após todos esses anos de sofrimento e luta, as comunidades
impactadas pelas obras do VLT ainda estão sem uma solução definitiva de
reassentamento, vivendo precariamente recebendo o aluguel social, cujo valor é
insuficiente para garantir o acesso a uma moradia digna semelhante àquelas em que
residiam. Neste contexto, D. Edileusa, moradora há 40 anos da comunidade Trilha do
Senhor, questiona: "esses apartamentos que foram oferecidos, a gente queria saber
quando eles serão entregues! Porque a Caixa não entrega os apartamentos que estão
prontos?". Mas D. Edileusa também denuncia outros impactos das intervenções
realizadas: "em relação a passarela, a situação é crítica. Uma pessoa que tem saúde
anda nela, mas uma pessoa de idade não consegue. As obras isolaram parte da
comunidade. A comunidade foi estraçalhada..."
A tristeza aparece como um sentimento comum. D. Maria do Carmo, 66 anos,
também moradora da Trilha do Senhor é atingida pelas obras, sintetiza muito bem
este sentimento: "Eu falo de sofrimento. Essa igreja e essa comunidade foram
construídas pelos antigos. Nossos antigos foram embora. Eu pergunto: até quando?
Quando vamos ter direito a uma moradia digna? Nós continuamos no sofrimento.."
Os depoimentos dos moradores das outras comunidades atingidas pelas obras
do VLT são muito semelhantes aos dos moradores da Trilha do Senhor.
Lucia Pereira, da comunidade João XXIII, registra: "eles enganaram o povo.
Mostraram um projeto muito bonito dos novos apartamentos, mas nunca construíram
esses apartamentos. Cadê os apartamentos? Nos enganaram e continuam nos
enganando. " D. Socorro, da comunidade Aldaci Barbosa complementa: "o governo
acabou com tudo!".
D. Graça, da comunidade Mucuripe, também registra os impactos negativos
das obras sobre os moradores e comunidades que permaneceram: "Foi uma obra mal
feita. Para atravessar a passarela e chegar do outro lado a pessoa precisa de sete
minutos. As obras deixaram as pessoas presas e as comunidades isoladas." A crítica
é compartilhada por D. Terezinha, da comunidade Rio Pardo: "eles [o governo] diziam
que não iam mexer com a gente, mas derrubaram nossas árvores, tiraram nossas
sombras e depois quebraram a infraestrutura. Com as obras as casas começaram a
tremer, muitas paredes racharam, muitas telhas caíram. Agora eu moro na periferia"
Jaqueline, da comunidade Lagamar, a única comunidade que conseguiu
conquistar obras de urbanização junto com a implantação do VLT, explica que as
conquistas da comunidade se deram em razão da organização dos moradores e do
fato da Lagomar ser uma área ZEIS, o que facilitou a abertura de diálogo com o
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governo. Mas ela sublinha que a luta é de todas as comunidades: "ainda estamos
unidos e lutando para que o governo tire do papel o que foi acordado há dez anos
atrás."
Os problemas não se limitam às famílias que aguardam a construção das novas
residências para que sejam finalmente reassentadas perto das suas antigas moradias.
As famílias que foram indenizadas só receberam os recursos do governo do
Estado do Ceará cerca de um ano depois, sem que os valores fossem reajustados.
Portanto, uma das reivindicações se refere ao pagamento, pelo governo do Estado,
da correção monetária das indenizações pagas, já que muitas famílias tiveram que
fazer dívidas para complementar o comprar da nova residência.
Por fim, há que se registrar que muitas casas sofreram abalos e foram afetadas
pela operação do VLT nos trechos em que o transporte já está funcionando. Diversas
casas sofreram danos estruturais, em especial na comunidade Aldaci Barbosa. Nesse
sentido, o governo Estadual do Ceará deve assumir a responsabilidade por estes
danos e desenvolver programas visando o reparo das casas afetadas.
Mayara do Escritório Frei Tito explica que as reivindicações das comunidades
atingidas "estão judicializadas através de Ações Civis Públicas propostas pelo
Ministério Público Estadual, sendo que até o momento apenas uma foi julgada em
favor das comunidades, determinando a imediata construção do Conjunto Cidade
2000 [um dos conjuntos destinados aos reassentamento das famílias atingidas], mas
tal obrigatoriedade só passa a valer após o fim da pandemia de COVID19. As demais
ações aguardam julgamento."
Reivindicações:
- O governo estadual do Ceará deve entregar imediatamente os apartamentos do
conjunto Alto da Paz, já pronto mas ainda não entregue às famílias.
- O governo estadual do Ceará deve dar início imediato das obras dos outros conjuntos
previstos nos terrenos já destinados para receber as novas habitações.
- O governo estadual do Ceará deve reajustar o valor do aluguel social pago às
famílias que aguardam a construção e entrega dos seus apartamentos nos novos
conjuntos.
- O governo estadual do Ceará deve incluir novos moradores atingidos no programa
de aluguel social, usando como critério aqueles que estão aguardando a entrega dos
conjuntos habitacionais ainda não construídos.
- O governo estadual do Ceará em conjunto e em articulação com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza devem tomar medidas concretas para minimizar os impactos
socioambientais decorrentes das obras, entre as quais se destacam: (i) a
regularização de serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos, serviços de
coleta de resíduos sólidos, e fornecimento de energia elétrica; (ii) implementar plano
de iluminação pública nas ruas das comunidades; e (iii) implementar plano de
rearborização da comunidade.
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- No caso das famílias que residem em casas que o governo estadual considera em
áreas de risco ou em locais inapropriados, os moradores devem ter acesso aos
processos administrativos com os respectivos laudos sobre a situação das casas. O
governo estadual deve permitir a defesa e a apresentação de contra-laudos pelos
moradores.
- O governo estadual do Ceará deve implementar um plano de auxílio-reforma para
as famílias que tiveram suas casas afetadas pelas obras ou operação do VLT.

4.6. Ocupação Vila Vicentina da Estância:
Quadro síntese
Localização: conjunto de casas situado na quadra definida pelas ruas Dom Expedito
Lopes (norte), Tibúrcio Cavalcante (leste) e Nunes Valente (oeste) e a Av. Antônio
Sales (sul), no bairro Aldeota.
Data da ocupação: ocupação consolidada de mais de 50 anos.
Número de famílias: 36 famílias
Características da ocupação: Vila de casas em ocupação consolidada, com
característica arquitetônica histórica relevante.
Conflito urbano fundiário: ocupação consolidada em área demarcada como ZEIS,
ameaçada de remoção por ação de reintegração de posse pela Sociedade São
Vicente de Paulo.

Comunidade da Vila Vicentina. Foto: Leo Silva.

Descrição da visita da missão
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A Vila Vicentina foi a sexta e última visita da Missão. A Vila Vicentina é um
conjunto residencial formado por casas geminadas em formato de ‘vila’, com um
grande e bonito quintal coletivo ao centro.
Originalmente, o terreno era de propriedade da família Dionísio Torres. Em
1938, a família decidiu doar o terreno para a organização filantrópica Sociedade São
Vicente de Paulo, que construiu o conjunto com a finalidade de destinar os imóveis à
idosos em troca do pagamento de taxas de manutenção dos mesmos, portanto,
cobrando valores bem acessíveis, conforme registra o Núcleo de Assessoria Jurídica
Comunitária - NAJUC.
A partir do fim dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, os aluguéis
progressivamente deixaram de ser cobrados e a ocupação se consolidou como posse
dos atuais moradores.
D. Maria Eliane Saraiva, moradora da Vila Vicentina desde 1979, conta que no
início ela pagava uma taxa de manutenção para a Sociedade São Vicente de Paulo,
mas a organização parou de cobrar no decorrer dos anos. D. Maria Eliane construiu
sua família e criou os seus três filhos nesta comunidade. Mas o sossego que
caracterizava a vida da comunidade chegou ao fim à medida que a área se tornou
cobiçada pelo mercado imobiliário. D. Maria Eliane explica que a Sociedade São
Vicente de Paulo teria feito um acordo com uma grande construtora e o escritório
Rocha Amaral, visando a desocupação das casas e venda do terreno. Foi aí que os
moradores descobriram que a área estava demarcada como ZEIS no plano diretor de
2009 - ZEIS Dionísio Torres - tipo 1 - e passaram a reivindicar a elaboração do Plano
Integrado de Regularização Fundiária - PIRF. A outra reivindicação da comunidade,
explica D. Maria Eliane, é o tombamento do conjunto reconhecendo seu valor histórico
e arquitetônico.
D. Fátima Moura, 63 anos, mora na comunidade há 26 anos e também faz parte
do movimento de resistência da Vila Vicentina. Ela também integra o Conselho gestor
da ZEIS Dionísio Torres e é sua presidente. D. Fátima denuncia o assédio sofrido
pelos moradores para que saíram das suas casas: "hoje celebramos cinco anos de
luta da Vila Vicentino, mas nossa luta é muito anterior, é a história da vida dos
moradores. Aqui criamos nossos filhos e nossos netos."
O fim do sossego e as ameaças de remoção também são bem relatados por D.
Fátima: "por muitos anos a vida aqui foi agradável e marcada pelo sossego.
Infelizmente, por causa dos interesses imobiliários, nós, moradores da Vila,
passamos a receber ameaças de remoção. Em 2016 tivemos 3 casas derrubadas e
outras duas destelhadas..." D. Maria Eliane ainda relembra o que os agentes da
construtora diziam: "não tem choro nem vela, vocês vão ter que sair daqui.."
Mas a organização dos moradores foi fundamental para evitar o despejo e
garantir a sua permanência na Vila Vicentina. Como explica o NAJUC, com apoio de
assessorias jurídicas, e principalmente do Escritório Frei Tito, foi feita a defesa na
ação de reintegração de posse da Sociedade Vicentina, com provimento de pedido de
reconsideração elaborado pelos moradores e cassação da medida liminar, bem como
foram elaborados os pedidos para tombamento da Vila, reconhecendo seu valor
histórico e arquitetônico. Assim, desde 2016 o conjunto de casas está com o
tombamento provisório reconhecido pela Secretaria de Cultura do Município, restando
ainda seu tombamento definitivo pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural.
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D. Maria Eliane relembra que a descoberta, em 2016, que a Vila estava
demarcada como Zeis foi fundamental: "então estava tudo errado o que eles estavam
fazendo com a gente. Nós tínhamos direitos. A moradia digna não é favor, é um direito
social."
Reivindicações:
- A Prefeitura Municipal em Fortaleza deve concluir a elaboração e implementar o
Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da Zeis Dionísio Torres.
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura do Município
deve finalizar o processo administrativo de tombamento do imóvel, para que seja
reconhecida definitivamente a Vila Vicentina como patrimônio histórico.
5. As violações ao direito à cidade e à moradia identificados na Missão
5.1. Despejos violentos em plena PANDEMIA
A missão-denúncia apurou que a prática de despejos violentos é uma prática
sistemática na cidade de Fortaleza/CE. O caso do Alto das Dunas é um triste exemplo
disso. Nessa localidade foram realizadas duas tentativas de despejo contra o coletivo
das famílias que residem na Ocupação, sem que fosse garantida qualquer alternativa
habitacional para as pessoas despejadas de suas casas. Importante considerar ainda
que a publicação “Panorama de Conflitos Fundiários Urbanos no Brasil 2019-220”
apurou que na cidade de Fortaleza/CE existem atualmente mais de 3 mil famílias entre
ameaçadas de despejo ou despejadas. É o que diz o texto da referida publicação:
“Foram levantados 73 registros de denúncias de ameaças de remoção coletivas feitas
para o EFTA, NUHAM, EDHAL e Campanha Despejo Zero no período de 2019 a 2020.
Algumas, dizem respeito à mesma comunidade cuja ameaça foi registrada mais de
uma vez. Assim, depois de analisados verificou-se que esses registros correspondem
a um total de 48 comunidades abrangendo cerca de 3.763 famílias ameaçadas ou
removidas.”
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.”
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:
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“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 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 Fortaleza/CE
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O panorama geral dos conflitos fundiários, a inadequação das moradias e a
restrição no acesso aos serviços públicos na cidade de Fortaleza, 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 jurídicohumanísticas 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 direitos.
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 remoções.
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
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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. 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 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.
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,
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.
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5.3 Síntese das recomendações para o enfrentamento dos conflitos
identificados nas visitas
Ocupação Dragão do Mar
Contexto geral:
- Ocupação de cerca de 100 famílias em Imóvel público vazio e subutilizado - o antigo
Palácio da Justiça - sob a gestão do poder público estadual, por meio da Secretaria
de Proteção Social.
Recomendações:
- O governo estadual deve retomar as negociações com a ocupação visando a
garantia da permanência dos moradores no prédio, de forma a promover sua reforma
e tornar o imóvel sua residência permanente.
- Caso esta opção não seja viável, promover a destinação de apartamentos em
imóveis na área central para os moradores da ocupação, como por exemplo, no
conjunto Alto da Paz, conforme foi levantado nas reuniões de diálogo ocorridas.
Ocupação Alto das Dunas
Contexto geral:
- Ocupação de cerca de 300 famílias em área privada vazia e subutilizada, sem
cumprir função social, em região de Zonas de Especial Interesse Social.
Recomendações:
- A Prefeitura Municipal deve garantir o aluguel social para todas as famílias removidas
até que seja encontrada uma alternativa habitacional para as mesmas.
- A Prefeitura Municipal deve propor a ampliação da ZEIS existente na localidade com
a incorporação da área ocupada pelos moradores
- Devem ser abertas negociações envolvendo a Prefeitura Municipal e o proprietário
do imóvel em torno da permuta do terreno por outro de propriedade do governo
municipal, visando a garantia da permanência dos moradores na ocupação e a
regularização fundiária da mesma.

Comunidade Raízes da Praia
Contexto geral:
- Ocupação consolidada (mais de 25 anos) de cerca de 84 famílias em terreno privado
e subutilizado
Recomendações:
- A Defensoria Pública deve entrar com o pedido de usucapião especial e a prefeitura
deve proceder a regularização fundiária da ocupação.
- A Prefeitura Municipal deve elaborar o Plano de urbanização e saneamento básico,
com a participação dos moradores.
Comunidade do Titanzinho/Serviluz
Contexto geral:
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- Ocupação consolidada (mais de 30 anos) em área pública envolvendo cerca de
2.500 famílias, situada em região que tem sido impactada por grandes projetos
urbanos, bem localizada e de grandes interesses imobiliários - a Aldeia da Praia.
Recomendações:
- A Prefeitura Municipal deve propor a agregação da área conhecida como Titanzinho
a ZEIS Serviluz.
- A Prefeitura deve elaborar plano de urbanização e regularização fundiária da área
do Titanzinho de forma a assegurar a segurança da posse da comunidade.
Comunidades atingidas pelo VLT
Contexto geral:
- São diversas comunidades consolidadas impactadas por um grande projeto urbano
promovido pelo governo do Estado, o VLT.
Recomendações;
- O governo estadual do Ceará deve entregar imediatamente os apartamentos do
conjunto Alto da Paz, já pronto mas ainda não entregue às famílias
- O governo estadual do Ceará deve dar Início imediato das obras dos outros
conjuntos previstos nos terrenos já destinados para receber as novas habitações.
- O governo estadual do Ceará deve reajustar o valor do aluguel social pago às
famílias que aguardam a construção e entrega dos seus apartamentos nos novos
conjuntos.
- O governo estadual do Ceará em conjunto e em articulação com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza devem tomar medidas concretas para minimizar os impactos
socioambientais decorrentes das obras, entre as quais se destacam: (i) a
regularização de serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos, serviços de
coleta de resíduos sólidos, e fornecimento de energia elétrica; (ii) implementar plano
de iluminação pública nas ruas das comunidades; e (iii) implementar plano de
rearborização da comunidade.
- No caso das famílias que residem em casas que o governo estadual considera em
áreas de risco ou em locais inapropriados, os moradores devem ter acesso aos
processos administrativos com os respectivos laudos sobre a situação das casas. O
governo estadual deve permitir a defesa e a apresentação de contra-laudos pelos
moradores.
- O governo estadual do Ceará deve implementar um plano de auxílio-reforma para
as famílias que tiveram suas casas afetadas pelas obras do VLT.

Vila Vicentina
Contexto geral
- Comunidade consolidada (desde a primeira metade do século XX) de 40 famílias em
área ZEIS - Zeis Dionísio Torres,
Recomendações:
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- A Prefeitura Municipal em Fortaleza deve concluir a elaboração e implementar o
Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da Zeis Dionísio Torres
- A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura do Município,
deve reconhecer definitivamente a Vila Vicentina como patrimônio histórico.

5.3.1 Recomendações gerais
1. A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve atualizar o Plano de Habitação de
Interesse Social, prevendo recursos orçamentários para a produção de habitação que
responda às necessidades da população de baixa renda.
2. A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Habitafor, deve ampliar as
Áreas ZEIS visando a elaboração dos planos de regularização fundiária e de
urbanização das comunidades de baixa renda, visando assegurar a segurança da
posse e a moradia digna.
3. Em relação aos imóveis públicos vazios em áreas centrais, recomenda-se que a
Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Habitafor, realize um
levantamento destes imóveis e um plano de destinação dos mesmos para fins de
moradia de interesse social.
4. A Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Habitafor, deve propor a
criação de um espaço de mediação de conflitos, no âmbito do Conselho Municipal de
Habitação, para o acompanhamento dos conflitos urbanos fundiários em Fortaleza.
5. A Prefeitura Municipal de Fortaleza deve ampliar o programa de aluguel social
reajustando seu valor de forma a corresponder aos valores praticados pelo mercado.
6. O Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza devem atuar
em conjunto para enfrentar a situação dos deslocados urbanos expulsos por grupos
armados ligados ao tráfico ou a milícias que atuam sobretudo na periferia da cidade.
7. Fim do GTOI, na medida em que este espaço não tem representatividade para fazer
a mediação de conflitos.

6. As audiências com as autoridades
No dia 18 de novembro foi realizada uma audiência da Missão com o presidente
da Câmara de Vereadores, Vereador Antônio Henrique. Também no dia 16 de
novembro foi realizada uma audiência conjunta com a secretária executiva da
Habitafor, Sra Juliana Senra, e o coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento
da Habitação de Interesse Social da Secretaria da Cidades do Governo Estadual do
Ceará, Sr. Waldemar Augusto da Silva Cardoso Pereira. E na manhã do dia 19 de
novembro ocorreu a audiência com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará.
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Todas as audiências foram acompanhadas pelo deputado Estadual Renato Roseno e
pelas vereadoras Larissa Gaspar e Adriana Gerônimo.
As pautas discutidas levaram em consideração as diferentes atribuições e
responsabilidades dos órgãos envolvidos nos conflitos fundiários urbanos, mas de
uma forma geral, tratou dos seguintes pontos:
- O orçamento destinado pelo município de Fortaleza para a produção de
habitação de interesse social
- A necessidade de ampliação das áreas ZEIs e de ter um planejamento que
contemple a elaboração dos Planos Integrados de Regularização Fundiária (PIRF)
nessas áreas.
- A importância de se adotar um protocolo para procedimentos de execução de
ordens de despejo decorrente do cumprimento de reintegração de posse que respeite
os direitos dos moradores.
- A importância de se aprovar uma lei contra despejos, em especial no contexto
da pandemia Covid-19.
- A necessidade de instituir um espaço de mediação de conflitos, no âmbito do
Conselho Municipal de Habitação, para o acompanhamento dos conflitos urbanos
fundiários em Fortaleza.
No dia 19 de novembro foi realizada a audiência final da Missão, no âmbito da
audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará, presidida pelo Deputado Estadual Renato Roseno.
Participaram da mesa da audiência pública:
Deputado Estadual Renato Roseno
Vereadora Larissa Gaspar
Vereadora Adriana Gerônimo
Vereador Gabriel Aguiar
Dr. Lino Fonteles - Defensoria Pública do Estado do Ceará
Dr. Hugo Porto- Ministério Público do Estado do Ceará
Sr. Waldemar Augusto da Silva Cardoso Pereira - Coordenadoria de Desenvolvimento
da Habitação de Interesse Social - Secretaria em Cidadania do Governo do Ceará
Sra Juliana Senra - Secretária da Habitafor
Sra. Mariz Janaides Alves da Silva - Instituto de Planejamento de Fortaleza IPLANFOR,
Sr. Rodrigo Pordeus - AGEFIS
Sr. Getulio Vargas Junior - Conselho Nacional de Direitos Humanos
Sr. Benedito Barbosa - Campanha Despejo Zero
Sr. Cristiano Muller - Forum Nacional de Reforma Urbana
Sr. Orlando Santos Junior - Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos,
Sociais, Culturais e Ambientais- Plataforma Dhesca
Foram apresentadas e discutidas as situações encontradas nas comunidades e as
recomendações para o enfrentamento dos conflitos fundiários urbanos encontrados.
Ao final, as autoridades presentes assumiram os compromissos descritos no próximo
tópico.
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7. Compromissos assumidos pelo poder público:
A Sra. Juliana Senra, secretária executiva da Habitafor assumiu os seguintes
compromissos:
1. A Habitafor vai atualizar a política de habitação de interesse social, elaborado em
2004 e completamente defasado, incorporando e atualizando as ZEIS.
2. A Habitafor se compromete com a construção de um espaço permanente de
mediação de conflito. Nesse sentido, a Habitafor vai propor a criação de uma comissão
de mediação de conflitos no âmbito do Conselho Municipal de Habitação, que está em
pleno funcionamento.
3. A Habitafor se compromete a elaborar o Plano Integrado de Regularização
Fundiária da ZEIS da Vila Vicentinho.
4. A Habitafor se compromete a elaborar o discutir a ZEIS comunidade do Titanzinho,
no Cais do Porto.
A Sra. Mariz Janaides Alves da Silva, representante do Instituto de Planejamento de
Fortaleza - IPLANFOR, assumiu os seguintes compromissos:
1. A IPLANFLOR se comprometeu a concluir o Plano Integrado de Regularização
Fundiária da ZEIS da Vila Vicentinho, reafirmando o compromisso assumido pelo
Habitafor
O Sr. Waldemar Augusto da Silva Cardoso Pereira, coordenador da Coordenadoria
de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social – Cdhis da Secretaria das
Cidades assumiu os seguintes compromissos:
1. O governo do Estado se compromete a entregar, ainda em 2021, os apartamentos
já prontos do conjunto Alto da Paz para as comunidades atingidas pela construção do
VLT.
2. O governo do Estado se compromete a aportar recursos para concluir o conjunto
Aldaci Barbosa para concluir as obras e entregar as habitações para as famílias
atingidas pelas obras do VLT. Em 2022, serão entregues mais 140 unidades
habitacionais.
3. O Governo do Estado também se compromete a estudar possibilidade de construir
um empreendimento habitacional
4. O governo Estadual se compromete a discutir alterações nos projetos habitacionais
para destinar áreas específicas para o funcionamento de pequenos comércios pelos
moradores.
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5. O governo do Estado também se compromete a tentar construir um
empreendimento habitacional na Rua Sabino Monte para atender a comunidade do
Lagomar, também atingida pelas obras do VLT.

O pós Missão: o que se efetivou?
Considerando o lapso temporal existente entre a atividade da Missão e o
lançamento deste relatório, considerou-se importante consignar quais
recomendações foram acolhidas e de fato efetivadas pelos Poderes Públicos. Embora
formalmente ainda não tenha ocorrido o envio deste documento aos órgãos que
receberam a visita da Missão, as recomendações aqui elencadas fizeram parte das
tratativas realizadas havendo já naquele momento o compromisso por parte da esfera
institucional de analisar as demandas, as quais, frise-se já eram conhecidas tendo em
vista o nível de organização e engajamento dos movimentos sociais populares na
busca pela efetivação de seus direitos fundamentais.
Dessa forma, o Poder Judiciário do estado do Ceará editou o Provimento nº
20/2021 que dispõe sobre o Protocolo Interinstitucional a ser observado pelos
magistrados(as) do Poder Judiciário do Estado do Ceará, para cumprimento dos
mandados de reintegração de posse em conflitos coletivos urbanos e rurais e dá
outras providências. Esse Provimento tgambém recomenda a adoção de métodos
alternativos e de mediação nesses casos utilizando-se o NUPEMEC do Tribunal de
Justiça.
Além disso, foi promulgada a Lei Complementar nº 26/2022 que INSTITUI, NO
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, O PROGRAMA MORADIA CEARÁ, POLÍTICA
PÚBLICA DE ESTADO DESTINADA A AMPLIAR A OFERTA E A PROMOVER
MELHORIAS HABITACIONAIS EM BENEFÍCIO DAS FAMÍLIAS SOCIALMENTE
MAIS VULNERÁVEIS DO ESTADO DO CEARÁ. Essa medida tem a diretriz de pensar
políticas públicas habitacionais para a população de baixa renda do estado do Ceará.
Com relação à Ocupação Dragão do mar, visitada pela missão-denúncia, as
famílias já sairam do imóvel após negociação com a prefeitura em que foi pactuada a
concessão de 40 alugueis sociais para as famílias. Termo firmado entre a Secretaria
municpal de Habitação (Habitafor) e o MLB.
Já com relação à Comunidade do Titanzinho/Serviluz, a ZEIS Cais do Porto foi
instituída como prioritária pela Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE.
E a Vila Vicentina teve o PIRF Plano Integrado de Regularização Fundiária
(PIRF) da Zeis Dionísio Torres foi finalizado e encaminhado.
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