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I. A MISSÃO EM DEFESA DO DIREITO À MORADIA, AO TERRITÓRIO, E 
CONTRA OS DESPEJOS NA CIDADE DE NATAL/RN 

Moradia adequada - que inclui desde a segurança contra despejos, a 

disponibilidade de serviços públicos e o acesso à infraestruturas, até a 

habitabilidade e adequação cultural, entre outros requisitos - é reconhecida como 

um pilar da dignidade humana e, portanto, como um direito humano e constitucional 

de todas e todos os brasileiros . Contudo, na cidade de Natal e região metropolitana 1

são mais de 35 mil domicílios em situação de déficit habitacional; número que sobe 

para quase 94 mil domicílios em todo o Rio Grande do Norte (Fundação João 

Pinheiro, 2021). Não entram nessas estimativas a crescente população em situação 

de rua, ou as famílias residentes nas áreas de risco sujeitas a desastres, tampouco 

aquelas ameaçadas de remoções judiciais, administrativos ou processos de 

despossessão promovidos por agentes privados.   

Em Natal registrou-se um aumento expressivo dos conflitos fundiários 

relacionados ao processo de revisão do Plano Diretor, com destaque para as Áreas 

Especiais de Interesse Social (AEIS) e territórios da pesca artesanal em área 

urbana, além das ameaças de despejo que se sucederam no período da pandemia, 

abrangendo áreas centrais e orla marítima, Ocupações e População em Situação de 

Rua. Ao mesmo tempo, no interior do RN, agravaram-se os conflitos envolvendo 

comunidades tradicionais, principalmente da pesca artesanal, a pressão imobiliária, 

bem como aquela provocada pela atividade turística na região, além dos impactos 

gerados pelas implantações de usinas eólicas no litoral norte do estado. 

Notadamente nessas áreas, os casos de ameaças de despejo se estenderam ao 

período da pandemia, registando-se cerca de 1.702 famílias ameaçadas de 

remoção no RN. (Dados do monitoramento do Núcleo Natal Observatório das 

Metrópoles /UFRN e do Núcleo RN Campanha Despejo Zero). 

Diante do contexto, a Campanha Despejo Zero, Fórum Nacional de Reforma 

Urbana, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Plataforma DHESCA, que 

estão realizando missões-denúncia em várias cidades do Brasil, juntamente com a 

 Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1991; Emenda Cons=tucional 1

Nº 26, de 14 de fevereiro de 2000.
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comitiva da Missão Despejo Zero Natal, promoveu no período de 8 a 10 de junho a 

missão-denúncia na cidade de Natal e Região Litorânea.  

Este documento apresenta o relato da missão 2022, cujo processo de 

organização contou com duas fases principais: A primeira, realizada em 2021, que 

buscou articular os grupos e organizações sociais integrantes da Missão Natal 

realizada em 2007. A segunda, realizada em 2022, corresponde à Missão Denúncia 

Natal e Região Litorânea, que é objeto do presente relatório.  

Na primeira fase, em articulação com o Núcleo RN da Campanha Despejo 

Zero foi realizada a Roda de Conversa “Luta pelo Direito à Moradia em Natal: 

Revisitando a Relatoria Nacional da Moradia em 2007 e Preparando a Missão 2022 

– Campanha Despejo Zero”, no dia 22 de setembro de 2021, entre 17h e 19:30h, 

através do Canal do Motyrum Urbano no Youtube.  

 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hOb7H4MQhZE 

O objetivo foi aprofundar as ações de monitoramento e controle social sobre 

violações do Direito à Moradia no Rio Grande do Norte (RN), a partir da fala dos 

representantes de comunidades que receberam a Missão da Relatoria Nacional do 

Direito Humano à Moradia Adequada e Terra Urbana em 2007, na cidade de Natal, 
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ou seja: Vila de Ponta Negra, Mãe Luiza, Brasília Teimosa, Maruim/ Colônia de 

Pescadores, Detran e Loteamento Boa Esperança.  

Buscou-se refletir sobre a contribuição da Missão nas lutas dos grupos sociais 

visitados, dando visibilidade às ações de resistência e construindo caminhos para 

realização de uma Missão em 2002 na cidade de Natal, articulada à Campanha 

Despejo Zero em Defesa da Vida no Campo e na Cidade.  

 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LQzP9tC_530) 

Essa ação tornou-se possível a partir da mobilização de diversas instituições e 

grupos sociais historicamente comprometidos com a efetivação do Direito a Moradia 

em nosso país e em especial no RN: Núcleo RN Despejo Zero; Motyrum Urbano; 

Fórum Direito a Cidade/ Núcleo Natal Observatório das Metrópoles/ Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Rede MangueMar. Em âmbito nacional 

participaram: Campanha Despejo Zero, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico 

(IBDU), Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), Fórum Nacional de Reforma 

Urbana (FNRU), Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES), Habitat para a 

Humanidade Brasil; Relatora Nacional da Plataforma DHESCA Brasil (Missão 2007).  

O Núcleo Urbano do Projeto Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos, 
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DARQ/UFRN, atuou como facilitador da organização do evento, através da estrutura 

do VII Seminário Insurgências Urbanas.    

A partir dessa ação, a Missão Denúncia Natal e Região Litorânea – 2022 foi 

realizada no período de 8 a 10 de junho de 2022, cuja comitiva contou com a 

participação das seguintes organizações: Conselho Nacional de Direitos Humanos – 

CNDH, Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU, Campanha Nacional Despejo 

Zero no Campo e na Cidade, Plataforma DHESCA e Aliança Internacional dos 

Habitantes – AUH. Em nível local, participaram instituições e grupos sociais 

facilitadoras do Núcleo RN Despejo Zero: Núcleo Urbano do Projeto Motyrum de 

Educação Popular em Direitos Humanos / Núcleo Natal Observatório das 

Metrópoles; Rede MangueMar; Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU. 

Contou com o apoio da Associação de Moradores de Enxu Queimado; Associação 

Comunitária de Comunicação e Cultural Ponta do Tubarão RN; Central de 

Comercialização da Agricultura Familiar – CECAFES; Centro de Formação Milton 

Santos - Lorenzo Milani; Centro Social de Brasília Teimosa; Centro Sócio Pastoral 

de Mãe Luiza; Coletivo Cirandas; Coletivo Manas na Rua; Coletivo Salve Natal; 

Colônia de Pescadores Z4 – Natal; Colônia de Pescadores Z 32- Enxu Queimado; 

Comissão de Justiça e Paz/Macau; Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte; Fórum Direito a Cidade/UFRN; Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte. 49ª Promotora de Justiça de Cidadania de Natal/RN; Movimento de Luta 

nos Bairros Vilas e Favelas – MLB; Movimento Nacional de População em Situação 

de Rua – MNPR RN; Mutirão; Rede Estadual de Colegiados Territoriais do Rio 

Grande do Norte; Rede de Educação Cidadã; Rede SAR: Serviço de Assistência 

Rural e Urbano; Moradores da Area Especial de Interesse Social - AEIS Jacó -Rua 

do Motor; Vila em Movimento. 

O roteiro e programação das áreas visitadas foi o seguinte:  

Manhã Almoço Tarde

08.06.2022  
Quarta-feira

7:30h -9:30h: (*) 
Deslocamento Natal - Pedra 
Grande.  
9:00h: Visita 01: Território da 
Pesca Enxu Queimado - Pedra 
Grande/RN 

12:00h - 13:00h 
Local: Espaço 
Toca do Tubarão 

13:00h – 15:30h: Visita 
ao Território da Pesca 
Enxu Queimado - Pedra 
Grande/RN   
16h: Retorno à Natal    
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09.06.2022 
Quinta-feira 

7:30h-9h: Visita 02: População 
em Situação de Rua. Local: 
Viaduto do Baldo  
9:15h: Visita 03. Ocupação 
Palmares. Local: Bairro das 
Rocas  
10H30h: Visita 04. Colônia de 
Pesca Z4. Local: Bairro das 
Rocas  
11h15: Visita 05. AEIS Brasília 
Teimosa  
12h: Visita 06. AEIS Jacó – 
Rua do Motor

Almoço 
13:00h 
Local: Ginásio 
Arena do Morro 
Mãe Luiza.  
AEIS Mãe Luiza

Visita 07. AEIS Mãe 
Luiza   
14:00h –15h: Roda de 
Conversa -Denúncia 
AEIS na Orla Marítima 
de Natal. Local: Ginásio 
Arena do Morro Mãe 
Luiza - AEIS Mãe Luiza 
15:00h-16:00h: 
Visita ao território da 
AEIS Mãe Luiza 
16:30h -18:00h Visita 
08. AEIS Vila de Ponta 
Negra e Colônia Z4 
Ponta Negra

10.06.2022  
Sexta-feira 

8:00h – 12:00h -Agendas 
públicas: prefeitura e Governo 
do Estado   

Almoço
14:00h – 17:00h 
Audiência Pública 
Local: Auditório do 
CECAFES - Central de 
Comercialização da 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidária. 
Rua. Jaguarari, 2454 - 
Lagoa Nova, Natal – RN 
(Esquina com a Capitão 
Mor Gouveia)
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A missão 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 direitos,  tendo como objetivo conhecer a realidade vivida pelos 

moradores e dar visibilidade às situações de violências vividas, apurar em detalhes 

as condições às quais as pessoas são submetidas e ouvir as demandas 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” .  2

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

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

alternativas para que essas violações sejam cessadas e direitos sejam garantidos. 

Por fim, o último momento é a audiência pública, quando representantes das 

Figura 1 – Roteiro da Missão Denúncia Natal e Região Litorânea

 Desafios dos Direitos Humanos no Brasil e a experiência das Relatorias Nacionais em DHESCA - Informe 2

2007-2009. Ed. Terra de Direitos. Curi=ba, 2009, p. 124.
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comunidades com os direitos violados e os apoiadores dos coletivos se reúnem com 

representantes dos 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 de 

providências urgentes e de médio e longo prazo para as autoridades e também são 

apresentadas as conclusões sobre o resultado até então alcançados. Este 

conteúdo, integra este relatório que será amplamente divulgado.  

Partindo desta metodologia, referência da Plataforma DHESCA, no dia 08 de 

junho de 2022, foi realizada uma visita de campo ao Território da Pesca Enxu 

Queimado, no município de Pedra Grande. No dia seguinte, as áreas visitadas 

foram as seguintes: Viaduto do Baldo, Ocupação Palmares, Colônia de Pesca Z4, e 

as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) Brasília Teimosa, Jacó, Mãe Luiza e 

Vila de Ponta Negra. Por fim, no dia 10 pela manhã, foi realizada uma visita na 

Ocupação Marco Dionísio e, à tarde, uma Audiência Pública.     
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A Missão em Defesa do Direito à Moradia, ao Território, e Contra os Despejos 

na cidade de Natal/RN teve como objetivo, conhecer a realidade vivida pelos 

moradores e dar visibilidade às comunidades que estão tendo seus direitos violados 

e denunciar as graves e precárias condições de habitabilidade, a partir da  visita às 

ocupações urbanas e territórios que se encontram em estado de vulnerabilidade 

social e lutando pelo seu legítimo direito à moradia digna, tendo como referência os  

tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, a partir dos quais, 

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

Federal de 1988 como um direito fundamental social (ano de 2000).   

As denúncias de violações aos direitos humanos nas ocupações e territórios 

de Natal se relacionam também a ameaças de despejo dos moradores, em sua 

maioria determinadas por ordens judiciais. Nesse sentido, o objetivo geral desta 

missão, desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:  
• identificar as ameaças de despejos em diversas comunidades do Rio 

Grande do Norte;  
• 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 e para a promoção da defesa 

do direito humano à moradia das famílias ocupantes;  
• empoderar as comunidades ameaçadas de despejo na defesa dos 

seus direitos;  
• buscar alternativas contra os despejos;  
• aperfeiçoar a interface das ocupações urbanas com as autoridades e 

os atores potencialmente relacionados com o tema 
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II . COMUNIDADES VISITADAS PELA MISSÃO 

Partindo do cenário de Natal, a Missão-Denúncia foi estruturada a partir de 

quatro situações de conflitos fundiários: (i) comunidades tradicionais de pesca 

artesanal; (ii) população em situação de rua; (iii) Ocupações em Áreas Centrais; (IV) 

Populações em Áreas Especiais de Interesse Social. Buscando viabilizar o 

conhecimento dos participantes de diferentes grupos e organizações sociais acerca 

das diversas situações de conflitos fundiários, a comitiva foi formada por 

representantes de todas as áreas visitadas, além daquelas vinculadas às 

instituições e organizações de apoio envolvidas na Missão.  

Este capítulo apresenta o relato sobre a situação das comunidades visitadas 

durante a Missão e estão agrupadas segundo as temáticas que estruturam a 

Missão. 

2.1. Comunidades Pesqueiras 
2.1.1 Enxu Queimado 

“Como que nós, que demos nome a esta 
cidade, temos que sair daqui? Que injustiça é 
essa?” Rosangela, pescadora de Enxu 
Queimado 

Enxu Queimado é uma comunidade pesqueira situada no município de Pedra 

Grande, litoral norte do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 500 famílias. 

Os primeiros registros de sua existência datam da década de 1920. Por volta de 

2007, a comunidade foi alvo de assédios por parte de uma empresa que buscava 

investir na região. Estas impertinências retornaram durante a pandemia, em 2020, 

quando, reivindicando a propriedade da área onde moram as famílias pesqueiras, a 

empresa conseguiu decisão liminar de reintegração de posse em desfavor dos 

moradores da área. 

A comunidade mobilizou-se política e juridicamente: em sede recursal, 

conseguiu reformar a decisão, garantindo, assim, sua permanência. Mais 

recentemente, o juízo de primeiro grau decidiu pela improcedência da ação. A 

empresa reconheceu no processo que pretende construir um resort na área em 
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disputa. Apesar das decisões favoráveis, a comunidade continua sendo alvo de 

constante pressão, intimidação e ameaças, como é o caso da liderança local que 

vem sendo perseguida e acusada criminalmente pela sua atuação na organização 

da resistência da comunidade.  

Outra preocupação da população é a instalação de usinas eólicas no 

continente e no mar (off-shores) e o avanço da chamada “economia azul”, que têm 

sérios impactos sociais, econômicos e ambientais de curto, médio e longo prazo, e 

que podem afetar a sobrevivência e bem-estar da população que vive da pesca 

tradicional. Um dos exemplos mais evidentes desses impactos são as cercas 

construídas nas proximidades das turbinas eólicas que dificultam ou mesmo 

impedem o acesso dos pescadores tradicionais aos locais de pesca e seus ranchos. 

O cerceamento da área da pesca tradicional pode ser ainda mais sufocante para as 

usinas instaladas no mar (off-shore), haja visto que, diferentemente da pesca 

industrial, a pesca tradicional geralmente se dá mais próxima à orla. Cabe ressaltar 

que o cerceamento das áreas de pesca pode ter um impacto ainda mais severo 

10

Enxu Queimado – Comunidade tradicional da pesca artesanal. Foto: Vlademir Alexandre 



para a dinâmica das mulheres pescadoras e catadoras, como as marisqueiras, cuja 

atuação se concentra na beira mar.  

Outros impactos da instalação de usinas eólicas incluem o aumento nas 

taxas de natalidade entre meninas e jovens mulheres, bem como nos números de 

abandono paterno, dinâmica que é localmente conhecida como “os filhos do vento”. 

Além disso, são recorrentes os relatos de stress, ansiedade e depressão na 

população afetada.  

Cabe ressaltar que a instalação das usinas eólicas vem sendo decidida   em 

um contexto de flexibilização da legislação urbana e ambiental combinada com a 

fragilidade do planejamento territorial e com o agravante da ausência da devida 

consulta e diálogo com a comunidade da pesca tradicional, o que fere os princípios 

básicos de transparência e participação popular e gestão democrática do 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, ecoa fortemente a pergunta: PARA 

QUEM SOPRAM OS VENTOS NO RIO GRANDE DO NORTE? 
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2.1.2. Comunidades Pesqueiras Urbanas 

Destacamos em Natal duas áreas de pesca que vêm sofrendo extrema 

pressão para sua retirada em prol do grande capital: (i) a área portuária do Canto do 

Mangue em Natal, que acolhe aproximadamente 800 pescadores em trabalho diário, 

envolvendo 200 barcos e 40 canoas - onde está localizada a sede da colônia Z4; (ii)  

Praia de Ponta Negra com a organização do trabalho da pesca envolvendo 

aproximadamente 120 pescadores(as) da Vila de Ponte Negra em trabalho diário 

com 40 embarcações de pesca (canoas, jangadas, catraias, barcos de quilhas), 

redes de pesca e dentre outros petrechos de trabalho característicos da pesca 

artesanal. 

Sede da Colônia de Pesca Z4 

A colônia de pesca Z4 de Natal foi fundada em 1922, no bairro das Rocas, 

onde atua na garantia dos direitos dos pescadores e pescadoras da pesca de praias 

estuarinas e do rio. A produção da pesca artesanal é responsável pela segurança 

12

Canto do Mangue. Foto: Vlademir Alexandre 



alimentar das populações litorâneas, por dinamizar economias locais e manter o 

equilíbrio ambiental, paisagístico e cultural da orla. Apesar de sua importância, a 

pesca artesanal vem sendo ameaçada pelo processo de alterações no uso e 

ocupação do espaço litorâneo, com a expansão de grandes empreendimentos 

econômicos, com destaque para a atividade do turismo e, para além da capital, as 

usinas eólicas, que vêm se sobrepondo ao território dos pescadores e pescadoras, 

tanto na parte terrestre como com projetos de expansão para a zona marítima, 

assim como de suas práticas culturais. 

A disputa pela área da sede da colônia Z4 e do seu entorno tem repercussão 

na sobrevivência dos pescadores de uma das comunidades mais tradicionais do 

estado. A área é objeto de um projeto de urbanização, mas os(as) pescadores(as) 

não tiveram acesso ao projeto e não houve o devido diálogo com a população 

afetada. Algumas famílias foram removidas pelo poder público e realocadas em um 

conjunto habitacional nas proximidades, com a condição de que continuassem 
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tendo acesso ao ancoradouro no seu local original (próximo à sede). Agora, a 

pressão do poder público tem sido para remover o ancoradouro, que traria um forte 

impacto na dinâmica da pesca tradicional de toda a capital, haja visto a 

complexidade que seria deslocar mais de 200 embarcações para outras praias. 

Além disso, aumentar ainda mais as distâncias entre a moradia e o ancoradouro 

pode ter um impacto devastador na sustentabilidade da atividade pesqueira 

tradicional. 

Canto do Mangue 

O que se observa no Canto do Mangue é um processo de urbanização para o 

turismo pautado nos princípios de mercantilização da cidade, sem envolver 

populações tradicionais, principais afetados e interessados nessas alterações. É 

também um exemplo de como direito à moradia digna e direito ao trabalho estão 

intimamente relacionados, o que exige políticas públicas integrais e intersetoriais. 

2.2. População em Situação de Rua: Viaduto do Baldo 

O viaduto do Baldo é um importante conector entre os bairros do Alecrim, 

Barro Vermelho, Ribeira e Cidade Alta. Ao mesmo tempo que se denota uma 

enorme circulação de pessoas, automóveis e proximidade a serviços, o viaduto 

também abriga diversas pessoas em situação de rua. Na perspectiva dessa 

população, trata-se de um lugar estratégico, considerando a possibilidade de 

abrigamento das chuvas, oferta de relativa privacidade e segurança, além de 

serviços de assistência social próximos e possibilidade de acesso ao trabalho. 

Não é de hoje que o local é alvo de ações higienistas de despejo, recolhida 

arbitrária de objetos e documentos, bem como do uso da força, notadamente pela 

guarda municipal. Porém, sinaliza-se que houve uma intensificação dessas ações 

durante a pandemia, havendo uma escalada na frequência de ações e de violência 

utilizada. O ciclo de despejos na pandemia se iniciou em 11 de fevereiro de 2021, 

ocorrendo novamente pelo menos outras 10 vezes até junho de 2022, incluindo em 

datas simbólicas, como 2 ações entre o Natal e Ano Novo e no Domingo de Ramos. 

No auge de sua ocupação, o viaduto abrigou cerca de 50 pessoas, sendo que 31 

delas conseguiram se inserir em programas de assistência social e de aluguel 
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social, mas as outras não tiveram a mesma oportunidade e seguem no local 

submetidas à violência do Estado. Hoje, a parte do viaduto ocupada com maior 

intensidade foi interditada, sendo colocados tapumes de alumínio no local por parte 

da municipalidade. Essa ação, apesar da tentativa, não apaga a existência das 

pessoas, que passaram a ocupar a praça, do outro lado da rua, sob o Viaduto.      

Os relatos da população que busca abrigo na região do Viaduto do Baldo 

incluem a perseguição, truculência e represália da polícia, a apreensão de 

documentos e artigos pessoais, e diversas dificuldades e reclamações quanto aos 

abrigos oferecidos pela prefeitura.  Também chamam atenção as ações 

contraditórias do próprio poder público, como por exemplo, no episódio em que a 

polícia apreendeu colchões e itens de primeira necessidade de que haviam sido 

distribuídos recentemente pela própria prefeitura. O que se observa no Viaduto do 

Baldo é devastador e pode ser considerado um “DESPEJO DOS DESPEJADOS” 
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As consequências das frágeis políticas públicas ficam ainda mais evidentes 

quando ações emergências como a Locação Social, são inviabilizadas por questões 

políticas que desconsideram a necessidade urgente das pessoas. Conforme 

consulta ao “Sistema de Apoio ao Processo Legislativo” da Câmara Municipal de 

Natal, o município teve aprovado em 2020 um Programa de Aluguel Social (Projeto 

de Lei nº 82/2019), o qual foi vetado pelo executivo municipal em janeiro de 2021 

sob justificativa de que “haveria a oneração descompensada dos cofres públicos, 

além de inviabilizar posteriormente uma política pública de habitação definitiva”. O 

Programa de Aluguel Social vetado ampliava o rol de beneficiados pelo programa de 

auxílio moradia às pessoas vítimas de situações emergenciais e de calamidade 

pública no âmbito do município de Natal. 

Outro exemplo sobre ações emergenciais que deixaram centenas de famílias 

desassistidas foi a redução do valor estabelecido como auxílio moradia por meio da 

regulamentação da Lei Ordinária nº 7.205/2021 e revogação da Lei Ordinária 

6.473/2014. Dessa forma, o valor de 1 salário-mínimo foi reduzido para R$ 600,00 

(seiscentos reais) em plena pandemia. 

2.3. Ocupações em Áreas Centrais 
Ocupação Palmares 

A ocupação Palmares localizada na zona leste, Rua Almino Afonso, Rocas, 

teve seu início no dia 21 de março de 2022 quando 120 famílias da região 

organizadas pelo MLB – Movimento de Luta nos Bairros, vilas e favelas - ocuparam 

um dos galpões da antiga vila ferroviária abandonada há mais de 20 anos e que 

abrigava lixos e entulhos. As famílias, que buscaram essa alternativa de moradia por 

não dar conta das despesas com aluguel em um contexto de crise sanitária e 

econômica com altos índices de desemprego, reivindicam permanecer na área por 

se localizar no centro, próximo ao porto e das praias onde uma parte das famílias 

trabalham, além de terem acesso a serviços como saúde, educação e transporte 

nas proximidades. 

A prefeitura que está com a posse cedida pela União por 20 anos foi quem 

entrou com a reintegração de posse dos galpões pouco tempo após a entrada das 

famílias. A justificativa foi a de ter um projeto para a área. Esse primeiro pedido foi 
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negado, uma vez que a área dos galpões pertence à União, que ao ser chamada 

para o processo de reintegração, se negou a participar. A Ocupação Palmares 

resiste e segue na luta pela moradia digna. 

Foram marcantes os relatos de intimidação e violência policial sofrida pelas 

famílias da Ocupação Palmares, como por exemplo, episódios de policiais 

estacionando viaturas nas proximidades da ocupação e tirando fotos das famílias, 

intimidando as pessoas, e mesmo entrando na ocupação e agindo com truculência e 

gás de pimenta contra os residentes da ocupação. 

2.4 Populações em Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS 

2.4.1. AEIS Brasília Teimosa 

A comunidade Brasília Teimosa está localizada na região leste da cidade de 

Natal, no eixo turístico litorâneo, próxima ao acesso à Ponte Newton Navarro, que 
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interliga as praias do litoral sul e norte da capital e do estado. A população chegou à 

região a partir dos anos 1960, constituindo três núcleos aglomerados: comunidade 

Santos Reis (1954), comunidade Brasília Teimosa (1960) e comunidade Vietnã 

(1964). A área está instituída como Área Especial de Interesse Social, desde 1994, 

embora não tenha ocorrido a regularização fundiária e a regulamentação no âmbito 

do Plano Diretor de Natal. 

Em 1994 a área foi instituída AEIS – Área Especial de Interesse Social. Na 

última revisão do Plano Diretor de Natal, parte do território ocupado pelas famílias 

de Brasília Teimosa, foi subtraída da AEIS, perdendo o seu caráter de zoneamento 

de interesse social. A demarcação de AEIS é uma ferramenta do planejamento 

urbano fundamental para garantir espaços de moradia na cidade para as 

populações mais pobres e que se torna indispensável no contexto de 

desenvolvimento urbano com forte pressão do mercado imobiliário, no qual existe 

um passivo habitacional de 60 mil moradias, mais de 3 mil famílias morando nas 
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ruas e mais de 6 mil pessoas ameaçadas de despejo, segundo os dados do Núcleo 

Natal do Observatório das Metrópoles e da Campanha Despejo Zero. 

A subtração de parte de Brasília Teimosa da AEIS ocorreu sem que o 

Município apresentasse diagnóstico que justificasse a exclusão de fração da AEIS, 

sem esclarecimentos à comunidade e sem que tenha garantido o direito à moradia 

das famílias e assegurado a posse através do processo de regularização fundiária. 

Soma-se neste cenário, a falta de transparência e a ausência dos setores 

competentes da prefeitura na implementando do Projeto de Regularização 

Fundiária, em curso na AEIS Brasília Teimosa. Foi relatado pelos moradores que a 

coordenação geral do projeto  e o trabalho social de mobilização estavam sendo 

realizadas por um deputado e um vereador.  As ações operativas estão a cargo de 

assessoria técnica contratada.  A comunidade não foi esclarecida sobre a 

abrangência do projeto, principalmente quanto às justificativas para que apenas 

algumas casas sejam contempladas com as ações de regularização fundiárias e 

outras não. 

2.4.2. AEIS Jacó 

A comunidade do Jacó está localizada no bairro das Rocas, próxima a orla 

marítima, na região leste da cidade de Natal/RN. Trata-se de assentamento de 

origem informal consolidado, cuja ocupação teve início na década de 1960. 

Designada Área Especial de Interesse Social (AEIS) desde o Plano Diretor de 1994, 

a AEIS Jacó - Rua do Motor não foi regulamentada. Principalmente a partir de 2018, 

essa comunidade passou a sofrer ameaça de remoção, face à decisão do poder 

público municipal em inseri-los no Programa Minha Casa Minha Vida como 

alternativa habitacional, sob justificativa de situação de risco. Ocorre que o 

empreendimento habitacional Village de Prata, no bairro Planalto, Zona oeste de 

Natal, para onde a comunidade deveria ser reassentada, está localizado a 14km de 

distância da comunidade. Cerca de 30 moradores aceitaram a oferta. Aos que 

decidiram permanecer foi movida uma ação de reintegração de posse. 
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Por decisão judicial, 20 famílias envolvidas no conflito passaram a receber 

auxílio moradia, enquanto as casas deveriam ser objeto de laudo técnico sobre 

situação de risco, o que até o momento não aconteceu. Essas famílias alugaram 

casas na própria comunidade, em áreas não inseridas nas ações da prefeitura, ou 

no seu entorno. Além do vínculo afetivo com o lugar, essa comunidade dispõe de 

escolas, unidades de saúde, lazer e sobretudo trabalho, pela proximidade com      a 

região central onde se encontra. Grande parte dos moradores do Jacó obtém 

sustento e de suas famílias desenvolvendo atividades nas praias urbanas de Natal, 

muito próximas da comunidade. No momento, sofrem com a redução e falta de 

transparência do auxílio moradia. Reivindicam as ações de urbanização e 

regularização fundiária da AEIS Jacó - Rua do Motor, visando o retorno às suas 

casas, que seguem interditadas. 

2.4.3. AEIS Mãe Luiza 

Mãe Luiza, situada na Região Leste da Cidade do Natal, limita-se ao Norte 

com o Bairro de Areia Preta e o Oceano Atlântico, ao Sul com o Parque das Dunas, 
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a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o Parque das Dunas. É uma 

comunidade que tem registro de ocupação desde os anos 1940, foi formada, em 

sua maioria, por populações oriundas do interior do Estado, sobretudo nos grandes 

períodos de seca. Por se encontrar próxima ao centro da cidade e na faixa litorânea, 

a partir dos anos 1980, sobretudo com a implantação da Via Costeira, passou a ser 

um território de cobiça por parte da construção civil e da atividade turística, que vê 

no seu chão um alto potencial construtivo. Assim, sofreu inicialmente a “invasão” de 

motéis e de algumas residências de alto padrão construtivo e moradores com média 

e alta renda. A tentativa de construção de um empreendimento hoteleiro em terreno 

da atual ZPA 10 (Zona de Proteção Ambiental), em 1992, levou os moradores a uma 

jornada de mobilização e resistência, visando impedir o avanço desses 

empreendimentos e desenvolver estratégias de permanência no bairro. Como a 

AEIS Mãe Luiza não se encontrava regulamentada, as lutas comunitárias resultaram 

na elaboração e aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo da AEIS Mãe Luiza 

(1992-1995), no âmbito do Plano Diretor de Natal de 1994. sendo pioneira quanto à 

regulamentação de AEIS no município de Natal. 
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Mãe Luiza foi reconhecida como Área Especial de Interesse Social, AEIS, 

desde o Plano Diretor de Natal de 1994. Contudo, não havia sido regulamentada. As 

lutas comunitárias resultaram na elaboração e aprovação da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo da AEIS Mãe Luiza (1992-1995), sendo pioneira quanto à regulamentação 

de AEIS no município de Natal. Por entender que a lei é um instrumento de garantia 

do direito à moradia, a comunidade continua vigilante no sentido da sua 

permanência. A cada Revisão do Plano Diretor de Natal, agravam-se as ameaças 

para desconstrução e/ou flexibilização da Lei que regulamenta a AEIS Mãe Luiza. O 

Plano Diretor de Natal revisado e aprovado em 2022, por exemplo, define condições 

para a realização de plebiscito, objetivando a retirada de frações do bairro da 

condição de AEIS. A Missão “Natal e o turismo imobiliário especulativo internacional” 

realizada em outubro de 2007 pela Relatoria do Direito Humano à Moradia 

Adequada e Terra Urbana, da Plataforma DHESCA recomendou a “garantia de que 

o Bairro Mãe Luiza fosse mantido com Área Especial de Interesse Social, 

assegurando o seu principal mecanismo de restrição ao remembramento de lotes, o 

qual contribui para coibir a especulação imobiliária no bairro”. 

Outra problemática vivida por alguns moradores da Rua Atalaia e Guanabara 

é a demora em construir suas casas que foram levadas pela enxurrada de chuva em 

2014, com ruptura da tubulação de águas pluviais, e que até hoje vivem do aluguel 

social. No lugar das casas foi construída uma belíssima escadaria, que inclusive já 

foi reformada, contudo, a tão 

p r o m e t i d a c a s a a i n d a é 

aguardada.  

D i a n t e d i s s o , F o i d e 

fundamental importância que 

Mãe Luiza tenha recebido a 

Missão para somar forças no 

grito de denúncia e na busca 

por equidade de direitos. 
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Chama atenção a problemática da redução do valor recebido pelas famílias 

via auxílio aluguel. Há vários anos, as famílias recebiam um auxílio aluguel no valor 

de um salário-mínimo, que permitia minimamente a sua permanência no entorno. 

Recentemente, uma alteração na lei municipal do auxílio aluguel reduziu o valor do 

auxílio para R$600 reais, de forma repentina e, ainda por cima, sem considerar a 

inflação observada nos últimos anos. As famílias foram pegas de surpresa e, como 

já tinham assumido o compromisso com aluguéis considerando o valor original de 1 

salário-mínimo, agora passam por necessidades e correm o risco de serem 

despejadas pelo não pagamento de aluguel.  

      

2.4.4 AEIS Vila de Ponte Negra 

A Vila de Ponta Negra está localizada no bairro Ponta Negra na zona sul da 

cidade de Natal/RN. O processo de ocupação da Vila, segundo a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente (SEMURB, 2008), teve início há mais de 300 anos por 

pescadores artesanais e mais recentemente, no início do século XX, por agricultores 

familiares.  Nas décadas de 1950 e 60, os conflitos pela posse da terra se agravam 

quando parte dos terrenos de Ponta Negra foram requeridos pela família Pedrosa, 

ligada ao governador da época, e doadas para a aeronáutica (para construção da 

Barreira do Inferno) e para a Igreja. Com isso, a população ali residente passou a 

sobreviver principalmente pela pesca sazonal, do artesanato e comércio informal na 

beira da praia. Após a Segunda Guerra Mundial, tem início o processo de 

valorização da área por veranistas que se acelerou nos anos 1970, com a 

construção do conjunto Ponta Negra. Com isso, acentua-se o fenômeno de 

segregação socioespacial e gentrificação que perdura até os dias atuais. 

Os enormes desafios vivenciados pela população tradicional para 

permanecer na região culminaram, em 2007, na delimitação da Vila em uma Área 

Especial de Interesse Social (AEIS) no Plano Diretor de Natal. Contudo, a ausência 

de regulamentação e a existência de terrenos de grandes dimensões em frações 

urbanas da Vila contribuíram para a instalação de empreendimentos imobiliários, 

que impactam a habitação de interesse social. A morfologia urbana da Vila é 

bastante heterogênea: por um lado, traçados regulares com casas em bom padrão 
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construtivo, por outro, traçados irregulares, ruas estreitas com imóveis precários, em 

sua maioria construídos no alinhamento da via e sem áreas livres.  

A comunidade tradicional da pesca da Vila de Ponta Negra se encontra 

ameaçada em seu território, principalmente pela limitação de área e ausência de um 

rancho de pesca na orla marítima. O acesso à orla da praia de Ponta Negra também 

é bastante precário, principalmente para as pessoas portadoras de necessidades 

especiais. A única rua que dava acesso às proximidades do Morro do Careca 

(cartão postal de Ponta Negra) foi negociada pelo Município de Natal com uma 

empresa privada, em troca da construção da precária escadaria hoje utilizada pelos  

pescadores. 

As áreas de esporte e lazer da Vila de Ponta Negra se encontram ameaçadas 

de privatização, com destaque especial para o campo do Botafogo Futebol Clube da 

Vila de Ponta Negra, cuja propriedade é reivindicada na justiça por um empresário 

parente de alguns políticos influentes. Destaca-se que a ocupação do campo do 

Botafogo ocorreu em 1952, ou seja, há exatos 70 anos. 
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Os representantes comunitários, destacam a importância dos TAUS – Termo 

de Autorização de Usos Sustentável para defesa a das comunidades pesqueiras. Os 

TAUS têm sido um importante instrumento de defesa dos territórios pesqueiros, 

visto que ele reconhece a ocupação tradicional dos pescadores artesanais que 

utilizam os territórios para o desenvolvimento das suas atividades produtivas e 

artesanais. Desde 2020 tramita na SPU uma solicitação de TAUS encaminhada 

pelas representações da pesca artesanal para a praia de Ponta Negra e para o 

Porto das Rocas abrangendo o ancoradouro de barcos do Canto do Mangue com 

espelho d'agua.  

2.5. Ocupação Marco Dionísio  
A ocupação Marco Dionísio teve início em 26 de junho de 2021, organizada 

pelo Movimento de Luta por Moradia Popular - MLMP, em uma área que se 

encontrava ociosa, de propriedade particular, localizado no bairro Jardim Planalto a 

14km do centro da cidade de Natal. A topografia é plana e propicia a construção de 

edificações de habitação de interesse social. 
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Os barracos foram construídos de forma precária e não com infraestrutura. A 

ocupação abriga 89 famílias, sem tetos da cidade de Natal e região. Nas 

proximidades localiza o conjunto habitacional Village de Prata, com blocos de 4 

pavimentos, construídos com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida- faixa 

1, e conta com 1792 apartamentos. 

Na visita a ocupação Marco Dionísio, foi possível identificar junto ao MLMP 

outras 5 ocupações ameaçadas de despejo na região: Ocupação Heleni Ferreira, 

com 100 famílias; Ocupação Planalto, com 80 famílias; Ocupação 7 de setembro, 

com 65 famílias; Ocupação Olga Binário, com 130 famílias; Ocupação Aurora Maria, 

com 50 famílias e com ordem de despejo.  

III. SÍNTESE DAS DEMANDAS IDENTIFICADAS 

3.1 Comunidades Pesqueiras 

As famílias que vivem da pesca artesanal e são populações tradicionais estão 

tendo os seus territórios ameaçados pelos projetos do turismo globalizado, das 

energias renováveis e a Economia Azul, todas impulsionadas pelo capital 

internacional. Não há diálogo com os pescadores, não há respeito à cultura e 

formas tradicionais de uso do território e dos modos de vida.  

O modelo que chega ao nordeste de parques centralizados eólicos, traz muitas 

violações, dentre elas destaca-se a perda da terra. O agricultor perde o direito de 

decidir sobre o uso da terra, pois a empresa ao arrendá-la específica nos contratos 

o que o agricultor pode fazer, proibindo contudo qualquer mudança no uso da terra 

sem a autorização da empresa. 

 Com a terra à serviço dos interesses globais da empresa a vida das famílias fica 

insustentável e há um abandono da terra, com fortes implicações no acesso a 

moradia, ao trabalho e à segurança alimentar. Uma empresa pode impactar mais de 

100 famílias. Outra violação importante se refere à seguridade social. Tanto os 

pescadores como os agricultores são reconhecidos pela Lei de Previdência Social, 
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como segurados especiais. Esses arrendamentos têm implicações na hora da 

aposentadoria dos agricultores, que perdem direitos assegurados pela sua condição 

de segurado especial.  Essas mesmas violações tendem a ocorrer nos parques 

eólicos no mar. Para além das questões sociais e econômicas, existem as questões 

ambientais. Inúmeros pesquisadores, nacionais e internacionais afirmam que “não 

existe conhecimento além do talude” no mar e nesse sentido não há como 

dimensionar os impactos ambientais nos ecossistemas do mar. Quanto aos 

impactos nas comunidades pesqueiras as implicações sociais e econômica são de 

grandes proporções, inclusive considerando que a produção da pesca artesanal tem 

peso relevante no PIB local.  

Não há critérios para orientar a localização das usinas eólicas no planejamento 

territorial de forma social, econômica e ambientalmente sustentável. Isso tem 

resultado em graves impactos e violações às comunidades tradicionais, 

principalmente a pesca artesanal, além de agressões ao patrimônio ambiental. 

Proteger a vida e garantir a dignidade humana é proteger os territórios da pesca 

artesanal.  

3.2 População em situação de Rua 

Diante de um déficit habitacional de 35,4 mil domicílios, segundo os dados da 

Fundação João Pinheiro (2019), 415 famílias ameaçadas de perderem as suas 

casas e 270 famílias despejadas durante a pandemia, segundo os dados da 

Campanha Despejo Zero, o município ainda promove despejo violento daqueles que 

já foram despejados, por bloqueio do aluguel social, por atrasos do mesmo diante 

de burocracias institucionais, pelo desemprego. Neste período cabe destacar que a 

população de rua de Natal cresceu 650% na pandemia, segundo os dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes em reportagem do G1 de 03 de dezembro de 2020, 

passando de 400 para 3 mil pessoas.  

O despejo é por si uma grave violação aos direitos humanos; despejar os 

despejados com o uso da força, violência e ações repressivas que inibem 
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estratégias de sobrevivência daqueles que já estão com todos os seus direitos 

violados, conforme constatado na Missão em Natal, é se movimentar contra a vida.  

 3.3 Ocupação em Áreas Centrais 
As ocupações em áreas centrais denunciam a ausência de políticas públicas 

para as populações mais vulnerabilizadas e a luta destas famílias para garantir casa 

e trabalho em uma cidade que não acolhe os mais pobres. Em uma sociedade 

capitalista de mercado, onde o acesso aos bens necessários ao desenvolvimento da 

vida é via mercado, o trabalho é central para a sobrevivência e também deve ser 

central a localização das moradias dos trabalhadores e trabalhadoras ainda mais 

quando se tem centenas de imóveis vazios e subutilizados localizados justamente 

nestas regiões mais centrais. A propriedade urbana precisa cumprir a sua função 

social e neste país que é um dos mais desiguais do mundo, a função social 

prioritária é a moradia. 

A partir das visitas realizadas junto aos atores do poder executivo municipal e 

estadual, foi possível identificar a ausência de políticas públicas estruturadas, 

contínuas e programáticas com projetos e recursos garantidos para o atendimento 

das demandas habitacionais. A escassez de recursos públicos e a falta de 

alternativas de programas de subsídios ou financiamentos por parte do governo 

federal, foram as razões apontadas para a falta de ações efetiva para o 

enfrentamento das necessidades habitacionais de Natal.  

Para além das questões financeiras os representantes governamentais 

reafirmaram a questão da terra, como um dos desafios para atender a demanda 

habitacional. Essa afirmação já havia sido feita em 2020, quando a Secretaria 

Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes informou 

existir um cadastro de demanda habitacional composto de 93 mil pessoas e que o 

maior desafio é a “falta de local para construir essas moradias na capital potiguar”. 

III.4. ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - AEIS  
  

As AEIS são uma ferramenta fundamental do planejamento urbano para 

garantir espaços de moradia na cidade para as populações mais pobres, tanto no 
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reconhecimento da posse e ocupação daquelas que já utilizam para fins de moradia 

espaços da cidade que são passíveis de urbanização e regularização, muito embora 

materializados ao longo do tempo em dissonância com as regras de uso e ocupação 

do solo e com conflitos de ordem possessória, quanto para a reserva de áreas 

urbanizadas e bem localizadas para as populações mais empobrecidas. Essas AEIS 

devem ser garantidas no âmbito normativo e urbanizadas pelo poder executivo 

municipal, a partir de arranjos normativos, institucionais e financeiros que articulem 

uma ampla fonte de recursos àqueles que resultam da gestão do território municipal, 

atendendo o princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de 

urbanização.  

Contudo, muito embora o dinamismo imobiliário da cidade de Natal, ilustrado 

pelos edifícios icônicos destinados ao turismo globalizado, os relatos e visitas 

identificaram, além de uma falta de investimentos públicos nas áreas mais 

vulnerabilizadas, a diminuição dos espaços destinados para essas populações, a 

partir da subtração de frações das AEIS e da não instituição de novas em 

consonância com a demanda habitacional. Importante destacar que, tanto o 

município de Natal como o Estado do Rio Grande do Norte dispõem de Planos de 

Habitação, fundos e conselhos, instrumentos da política nacional de habitação, que 

foram financiados com recursos públicos constituindo-se como a orientação das 

ações da política habitacional dentro do princípio da gestão democrática.   

Diante da crescente demanda por moradia denunciada pela população em 

situação de rua pelas ameaças de despejo, onde irão morar as famílias mais 

empobrecidas de Natal, quando até mesmo nas ruas, com todos os seus direitos 

mais básicos violados, sofrem despejos? Qual o plano do município de Natal para 

essas famílias? A participação é um direito e as populações têm o direito de 

participar e de decidir sobre os planos e projetos que incidem sobre os seus 

territórios e as suas moradias.  

IV. VISITA ÀS AUTORIDADES 

Diante da diversidade das demandas e instâncias públicas implicadas, a 

missão organizou as visitas às autoridades em três agendas: (i) poder público 

municipal; (ii) poder público estadual e; (iii) poder público federal.  
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4.1 Secretaria de Patrimônio da União – SPU e Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte - CODERNs 

A reunião com a SPU e CODERN contou com a participação de 

representantes dessas instituições e das comunidades visitadas, principalmente da 

pesca artesanal. A reunião iniciou com a apresentação dos objetivos da missão, 

seguida da exposição sobre as principais demandas. Em destaque, colocou-se a 

necessidade urgente de regularização dos territórios pesqueiros. Representações 

da pesca artesanal afirmaram a importância de a SPU dar celeridade a aplicação do 

instrumento federal TAUS- Termo de Autorização de Uso Sustentável, considerando 

a potencialidade desse instrumento para a regularização de áreas que estão em 

conflito, a exemplo de Ponta Negra, da Sede da Colônia de pescadores Z4, além do 

Porto das Rocas, abrangendo o ancoradouro de barcos do Canto do Mangue com 

espelho d'agua, cuja solicitação do TAUS data de 2020.  
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A SPU mencionou a necessidade de diálogo com a Prefeitura, que assumiu a 

gestão das praias em Natal, mas sem perder de vista que o instrumento a ser 

acionado será instrumento federal (TAUS). Foi mencionado que a presidenta da 

Colônia de pescadores Z4 já vem se mobilizando há muito tempo, em processos de 

luta pela permanência da Sede da Colônia nas Rocas, onde se encontra desde 

1920. Nesse caso, a regularização do terreno em local sinalizado pela presidenta da 

Colônia, próximo à Rampa, tem no TAUS o principal instrumento de regularização 

fundiária.  Destacou-se que a situação de Ponta Negra é bastante complexa, tendo 

e vista a atuação de diversos agentes sociais interessados na área reivindicada pela 

comunidade pesqueira. Como encaminhamentos destacou-se o compromisso da 

SPU em intermediar o diálogo entre as representações da pesca artesanal e a 

Prefeitura de Natal (gestora das praias), visando principalmente a celeridade do 

TAUS referente à sede da Colônia de pescadores Z4 e as áreas de Ponta Negra.  

   

4.2. Poder Executivo Municipal 

A reunião com o poder público municipal envolveu representantes de 

diferentes pastas da administração pública: serviços urbanos, trabalho e cidadania, 

guarda municipal, assistência social e planejamento urbano, além de representantes 

das comunidades visitadas. A reunião iniciou pela apresentação da missão, seus 

representantes e objetivos, seguido pela exposição das principais demandas das 

comunidades ali representadas, tais como os despejos violentos nos espaços 

públicos e a adoção de arquitetura hostil em espaços ocupados pelas populações 

em situação de  rua, a documentação desta população em situação de rua, o auxílio 

moradia, seus atrasos e valores, os planos, projetos e as ações de regularização 

fundiária e os gravames de AEIS em dialogo com os projetos urbanos previstos e 

em desenvolvimento na cidade de Natal.  

O retorno dos representantes públicos, para as demandas habitacionais foi o 

de informar que para parte das demandas, como Jacó e Mãe Luiza, já existem 

estudos e projetos, mas que os desafios estão na busca de recursos, visto que 

necessitam do aporte federal para avançar na implementação dos projetos. Se 

comprometeram a avaliar os gargalos do aluguel social para qualificar o programa e 

se posicionaram favoráveis à instituição de um comitê de conflitos fundiários local. 
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Com relação às AEIS, os posicionamentos foram amplos sem encaminhamentos 

concretos. Em relação às abordagens violentas, manifestaram desconhecimento e 

orientaram para a denúncia dos casos.  

4.3 Poder Executivo Estadual 
A reunião com os representantes do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte foi coordenada pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social (SETHAS) junto a representantes da Secretaria de Estado das 

Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), 

da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento (CEHAB) e da 

Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Participaram dela lideranças das 

comunidades visitadas, notadamente da pesca artesanal, população em situação de 

rua e movimentos de luta por moradia. Iniciou-se a reunião com a apresentação dos 

objetivos da missão e de dados sobre os conflitos fundiários urbanos no estado, 

seguida das principais demandas dos movimentos sociais.  
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Em destaque, os representantes da pesca artesanal manifestaram sua 

insatisfação no tocante aos incentivos governamentais à chamada “economia azul”, 

termo relacionado à exploração predatória do ambiente marinho. No estado potiguar 

essas ações estão associadas aos projetos de parques eólicos off-shore com 

impacto direto na atividade pesqueira. Como resposta, o representante da PGE 

destacou a pertinência da pauta levantada, sinalizou que as legislações sobre o 

tema ainda estavam em construção e admitiu que, por exemplo, as restrições de 

navegação no entorno das plataformas de energia eólica no mar deveriam ser 

revistas. Também foram tratadas na reunião as demandas dos movimentos sociais 

de luta por moradia digna.  

Foi exposta a situação das ocupações urbanas e também se colocou a 

necessidade de implementação de programas habitacionais por parte do Governo 

do Estado diante da aprovação do Programa Casa Verde e Amarela, que excluiu a 

população socioeconomicamente mais vulnerável. O representante da CEHAB 

relembrou a trajetória recente de diálogo com esses movimentos e atendimento 

dessas demandas na medida do possível nos últimos 4 anos em detrimento das 

dificuldades econômicas enfrentadas, notadamente sobre folhas salariais atrasadas 

de administrações anteriores, bem como em relação a quebra de acordos de 
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repasse de verbas do Governo Federal para a habitação em demanda que se 

encontra judicializada.  

Como encaminhamento da reunião, foi destacado o papel do Governo do 

Estado na mediação de conflitos fundiários e evidenciado o trabalho protagonizado 

pelo Comitê Estadual de Resolução de Conflitos Fundiários Rurais (CERCFR), 

sendo também enfatizada a importância da participação de representantes da 

sociedade civil organizada em mesas de negociação do gênero. Diante da 

demanda, os representantes do Poder Público sinalizaram que vinha sendo 

discutida internamente a maneira mais adequada para tratar do tema de conflitos 

urbanos, por meio da expansão dos trabalhos do CERCFR ou da criação de um 

novo comitê. 

Como desdobramento desta atividade, em 13 de outubro de 2022, foi 

instituído o Comitê Estadual de Resolução de Conflitos Fundiários Urbanos 

(CERCFU) por meio do decreto estadual nº 32.084. 

V. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Audiência Pública da missão-denuncia foi realizada presencialmente no 

Auditório do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária – CECAFES no dia 10 de junho e transmitida pelo canal do Youtube do 

Fórum Nacional de Reforma Urbana. A audiência contou com a presença massiva 

das comunidades visitadas, com autoridades e com as entidades, organizações e 

ativistas das causas da moradia e das comunidades pesqueiras.  

A audiência foi aberta pelas representantes da Comitiva da Missão Despejo 

Zero, representante da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público 

Estadual, que contextualizaram aos presentes, a missão seus promotores e 

objetivos. 
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No segundo momento as representantes da Campanha Despejo Zero, Fórum 

Nacional de Reforma Urbana e Plataforma DHESCA, fizeram uma síntese dos 

casos e do contexto de violações que foram identificados.  

Sobre as Comunidades Pesqueiras: 
 
As famílias que vivem da pesca artesanal e são populações tradicionais, 
estão tendo os seus territórios ameaçados pelos projetos do turismo 
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globalizado, das energias renováveis e a Economia Azul, todas 
impulsionadas pelo capital internacional. Não há diálogo com os 
pescadores, não há respeito a cultura e formas tradicionais do uso do 
território e dos modos de vida. Não há critérios para orientar a localização 
das usinas eólicas no planejamento territorial. Isso   tem resultado em 
graves impactos e violações as comunidades tradicionais, principalmente a 
pesca artesanal, além de agressões ao patrimônio ambiental. Proteger a 
vida e garantir a dignidade humana é proteger os territórios da pesca 
artesanal. 

 
 
População em situação de Rua: 

 
Diante de um déficit habitacional de mais de 40 mil UH, de 1.702 
famílias ameaçadas de despejo no estado do Rio Grande do Norte,  270 
famílias despejadas na pandemia e mais de 415 famílias ameaçadas de 
perderem a sua moradia,  um direito humano reconhecido 
internacionalmente e também pela nossa Constituição Federal, o município 
ainda promove despejo violento daqueles que já foram despejados, por 
bloqueio do aluguel social, por atrasos do mesmo diante de burocracias 
institucionais, pelo desemprego. A população em situação de rua de Natal 
cresceu 650% na pandemia e esse dado fornecido pelo poder público de 
Natal ilustra a grave situação. O despejo é uma grave violação aos direitos 
humanos. Despejar os despejados com o uso da força, violência e ações 
repressivas que inibem estratégias de sobrevivência daqueles que já estão 
com todos os seus direitos violados é agir contra a vida. 

 
 
Ocupação em Áreas Centrais: 

 
As ocupações em áreas centrais denunciam a ausência de políticas 
públicas para as populações mais vulnerabilizadas e a luta destas famílias 
para garantir casa e trabalho em uma cidade que não acolhe os mais 
pobres. 
Em uma sociedade capitalista de mercado, onde o acesso aos bens 
necessários ao desenvolvimento da vida é via mercado, o trabalho é central 
para a sobrevivência e nesse sentido também deve ser central a localização 
das moradias dos trabalhadores e trabalhadoras ainda mais quando se tem 
centenas de imóveis vazios e subutilizados localizados justamente nestas 
regiões mais centrais. A propriedade urbana precisa cumprir a sua função 
social e neste país que é um dos mais desiguais do mundo, a função social 
prioritária é a moradia.  
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AEIS – Áreas Especiais de Interesse Social: 

A AEIS é uma ferramenta fundamental do planejamento urbano para 
garantir espaços de moradia na cidade para as populações mais pobres. 
Os relatos e visitas identificaram uma diminuição destas áreas na cidade de 
Natal, em regiões que estão sendo o alvo dos investimentos urbanos 
direcionados ao turismo globalizado. Diante do passivo habitacional de mais 
de 40 mil UH, do aumento das necessidades habitacionais, denunciado pelo 
aumento da população em situação de rua e das ameaçadas de despejo, 
pergunta-se: onde irão morar as famílias mais empobrecidas de Natal, 
quando, até mesmo nas ruas, com todos seus direitos mais básicos já 
violados, sofrem despejos? Qual o plano do Município de Natal para essas 
famílias? 
A participação é um direito constitucional e as populações têm o direito de 
participar e de decidir sobre planos e projetos que incidem sobre os seus 
territórios e as suas moradias. 

 

Recomendações para as Instituições:  
 
 
Curto prazo: 

 
1. Cessar IMEDIATANENTE as abordagens violentas, as ameaças e 
constrangimentos das populações em situação de rua e os despejos; 
 
2. Imediato fornecimento das documentações civis destas populações para 
que possam acessar os serviços públicos; 
 
3. Fornecimento de estrutura mínima emergencial para a população em 
situação de rua, como banheiro químico, por exemplo; 
 
4. Reestabelecimento dos valores do aluguel social e auxílio moradia com 
reajuste que acompanhe a evolução do preço dos aluguéis e da cesta 
básica 
 
5. Criação de canais de diálogo para mediação e solução de conflitos; 

6. Imediata abertura do processo de participação social nos projetos 
urbanísticos elaborados e em processo de formulação pelo município, 
sobretudo aqueles que incidem sobre as AEIS Mãe Luiza, Jacó -Rua do 
Motor, Santos Reis e Brasília Teimosa. 
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7.  Aprofundamento e celeridade na  aplicação do Termo a Autorização de 
Uso  Sustentável (TAUS), sobretudo no contexto dos conflitos fundiários 
envolvendo a  comunidade tradicional da pesca artesanal. 

8. Criação de um Comitê de Regularização Fundiária que envolva os 
gestores públicos e a representação das AEIS e das áreas que demandam 
por regularização fundiária como espaço para o diálogo e a orientação das 
ações normativas, institucionais e dos investimentos nessas áreas; 
 
9.  Inserir representação da sociedade civil no Comitê de Conflitos Agrários 
do Estado;  

Médio Prazo: 
 
1. Garantia do direito à terra, à moradia, ao trabalho, à cultura das 
comunidades tradicionais pesqueiras a partir da proteção dos seus 
territórios, do reconhecimento  das suas tradições e cultura a partir da  
demarcação e regularização dos seus territórios com a paralização de todos 
os processos e projetos que incidam em seus territórios até que os direitos 
destas populações estejam protegidos e que se verifique a participação 
efetiva das populações no planejamento de toda e qualquer intervenção que 
incida sobre os territórios pesqueiros; 
  
2.  Retorno imediato dos gravames de AEIS que foram suprimidas na 
revisão do Plano Diretor de Natal e gravame de outras áreas direcionadas 
para a produção de novas unidades habitacionais como terrenos e prédios 
vazios e subutilizados. 
 
3.  Cessar os despejos e elaborar um plano de utilização de imóveis vazios 
em áreas centrais que priorize habitação de interesse social, que realize a 
identificação de imóveis, estudos de viabilidade e se utilize dos instrumentos 
da política urbana, como PEUC, IPTU Progressivo e desapropriação e 
gravame de AEIS para o efetivo direcionamento destes imóveis para o 
atendimento das demandas de moradia de interesse social; 

Na audiência pública foi aberta a palavra para os movimentos populares de 
moradia, comunidades pesqueiras, moradores das   AEIS de Jacó Mãe Luiza, 
População em Situação de Rua, Fórum Mudanças Climáticas e Justiça 
Socioambiental do RN, assessorias técnicas, apoiadores e ativistas que puderam 
denunciar os seus casos para a Defensoria Pública e Ministério Público presentes 
na Audiência.  
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VI. CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS E AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS 
HUMANOS IDENTIFICADOS NA MISSÃO-DENÚNCIA  

As considerações críticas e as violações aos direitos humanos identificados na 
missão-denúncia, serão pontuadas a partir de 3 dimensões: da invisibilidade, da 
moradia digna, da função social da propriedade e dos despejos.   

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, 
centrado no não-reconhecimento da cultura e modos de vida das comunidades 
pesqueiras, na adoção de políticas que desconsideram as populações mais 
vulnerabilizadas como as populações em situação de rua, que são despejadas dos 
despejo, nos mapas e desenhos urbano que passam por cima de AEIS que, mais 
que gravames, são territórios ocupados por pessoas que buscam exercer a partir 
deles, direitos básicos e necessários à sua sobrevivência. Comunidades pesqueiras, 
populações em situação de rua e moradores de ocupações de AEIS, existem e seus 
territórios precisam ser visibilizados a fim de que se constituam sujeitos de políticas 
públicas serias direcionadas para a garantia dos seus direitos.  

O reconhecimento dos territórios pesqueiros e a demarcação, bem como as AEIS e 
a eliminação da arquitetura hostil dos espaços púbicos associada às políticas 
sociais direcionadas às populações em situação de rua são de fundamental 
importância para o reconhecimento da existência desses territórios e para a 
manutenção da cultura e do modo de viver destas populações. A demora para que 
isso seja feito acarreta o aumento da vulnerabilidade destas populações, que sofrem 
com os conflitos decorrentes da pressão imobiliária e do capital globalizado que 
tensionam e ameaçam a sua existência.  

Moradia Digna  

Os territórios urbanos e pesqueiros em estado de insegurança na posse visitados no 
âmbito da missão-denúncia não estão apenas ameaçados de despejos. Para essas 
populações faltam serviços públicos que lhes são negados ou 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 elétrica; em 
suas proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte 
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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.  

Negativa do Cumprimento da Função Social da Propriedade e a Insegurança na Posse  

A missão-denúncia identificou graves violações aos direitos humanos nas visitas 
realizadas. Em Enxu Queimado, são 500 famílias atingidas, no Viaduto do Baldo, 50 
famílias, na Ocupação Palmares cerca de 120 famílias, na sede da Colônia de 
Pesca Z4, são 800 pescadores em trabalho diário e na Praia da ponta Negra, 120 
pescadores. Na AEIS de Brasília Teimosa são atingidas aproximadamente 2.500 
famílias (somente aquelas incluídas em um processo de regularização fundiária sem 
clareza dos critérios e sem considerar as famílias não incluídas), no Jacó, 26 
famílias, em Mãe Luiza 41 famílias e a na Vila de Ponta Negra, envolvendo cerca de 
120 pescadores.  
Este cenário quantitativo simbólico, exemplifica os graves conflitos territoriais 
existentes em Natal e que somam, segundo os dados da Campanha Despejo Zero, 
mais de 374 famílias despejadas e 518 famílias ameaçadas de despejo.  
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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, quando não há garantias de direito à moradia digna e à cidade nos 
processos de reassentamentos e quando garantias legais já instituídas são 
revogadas.  A propriedade privada ou pública deve cumprir uma função social e 
ambiental e as mais valias urbanas devem equacionar as desigualdades no acesso 
à terra urbanizada,  ao contrário, o que se viu foram reservas de áreas destinadas à 
empreendimentos voltados ao turismo globalizados,  escassez de áreas destinadas 
ás populações mais empobrecidas, falta de produção habitacional justificada pela 
escassez de recursos, quadro que ocasiona 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:  

• 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.  

• 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, ainda, 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; 
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• 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 
a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 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 e a 
Justa Distribuição dos Ônus e Benefícios do Processo de Urbanização:  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. 
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Nesse sentido, torna-se urgente a adoção de medidas que, para além do campo 
normativo, coloque em pratica as garantias legais, de modo a equacionar as 
desigualdades no acesso à terra, garantir e proteger a posse e o direito das 
populações aos territórios.  

Conflitos Fundiários Urbanos e despejos em Natal e Região Litorânea 

A missão-denúncia reafirma que 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 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”. 

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

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, ou não, pendentes de processos de medições 
que não dispõem de subsídios ou de propostas concretas que possam evitar 
despejos, sejam eles diretos ou indiretos.   

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: “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.” 

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:   

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 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 a grilagem e especulação imobiliária, 
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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. 

O artigo 107 da Nova Agenda Urbana  (ONU-Habitat III) aponta a necessidade da 3

adoção de políticas habitacionais, que entre outros, evite segregação e remoções e 
desocupações forçadas: 
   

 107. Encorajaremos o desenvolvimento de políticas, ferramentas, mecanismos e 
modelos de financiamento que promovam o acesso a uma ampla gama de 
opções habitacionais economicamente acessíveis e sustentáveis, incluindo 
aluguel e outras opções de posse, bem como soluções cooperativas como a 
habitação compartilhada, fundos comunitários de habitação social e outras 
formas de posse coletiva que respondam à evolução das necessidades das 
pessoas e das comunidades, a fim de melhorar a oferta habitacional 
(especialmente para grupos de baixa renda), evitar a segregação e remoções e 
desocupações forçadas e arbitrárias e prover realocação digna e adequada. Isso 
incluirá o apoio a esquemas de autoconstrução dirigida e assistida e de 
“habitação incremental”, com especial atenção a programas de urbanização de 
favelas e assentamentos informais. 

VII. RECOMENDAÇÕES  

7.1. Recomendações Gerais 

● Criação do Fórum Permanente de Prevenção e Mediação de Conflitos 
Fundiários Urbanos, Rurais e Territoriais a ser coordenado pela Defensoria 
Pública do estado do RN, da Defensoria Pública da União e Ministério 
Público.  

● Elaboração de Provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Norte  para orientação dos Juízes na perspectiva de garantia de direitos 
humanos nas ações possessórias e correlatas; 

 https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf3
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● Capacitação dos Juízes Estaduais e Federais do estado do Rio Grande do 
Norte em Direitos Humanos; 

● Elaboração de uma Política Estadual de Prevenção de Despejos e 
Remoções; 

7.2 Recomendações especificas às Instituições 

 Curto prazo:  
 Comunidades Pesqueiras:  

● Que a SPU e a  Prefeitura de Natal assegure o território pesqueiro de Ponta 
Negra, com sessão do terreno reivindicado pela Colônia Z4 para implantação 
do rancho de pesca na orla marítima e  das condições da acessibilidade à 
precária escadaria dos pescadores  de Ponta Negra ; 

● Que o município garanta as áreas de esporte e lazer da Vila de Ponta Negra 
que se encontram ameaçadas de privatização, com destaque especial para o 
campo do Botafogo Futebol Clube da Vila de Ponta Negra;  

● Que o município realize com urgência  a construção da sede da Colônia de 
Pescadores Z4 - Rocas Natal no terreno definido pela direção da referida 
Colônia, conforme acordo firmado entre a  Colônia Z4, CODERN e Prefeitura 
do Natal;  

 População em Situação de Rua 
• Que o Município de Natal, cesse IMEDIATAMENTE as abordagens violentas, 

as ameaças e constrangimentos das populações em situação de rua e os 
despejos;  

• Que o Município de Natal, SUSPENDA de IMEDIATO, as desocupações 
administrativas contra a população em situação de rua e/ou o recolhimento 
de seus pertences do Viaduto do Baldo, Sovaco da Cobra e Ocupação do 
INSS, para fins de cumprimento dos termos da decisão cautelar da ADPF no 
828 do STF 

• Que o Município de Natal, ENCAMINHE de imediato o fornecimento das 
documentações civis destas populações para que possam acessar os 
serviços públicos;  

• Que o Município de Natal FORNEÇA uma estrutura mínima emergencial para 
a população em situação de rua, como banheiro químico, até que sejam 
garantidas outras alternativas de moradia para as populações despejadas;  

• Que o Município de Natal REESTABELEÇA os valores do aluguel social e 
auxílio moradia com reajuste que acompanhe a evolução do preço dos 
aluguéis e da cesta básica 
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• Que o município de Natal, PROMOVA uma mesa de negociação com 
representantes dos movimentos sociais de luta por moradia, representantes 
das pessoas em situação de rua, Defensoria Pública, Ministério Público, 
Conselho Seccional da OAB-RN, UFRN, Assessorias Técnicas Populares, 
mandatos parlamentares e secretarias municipais pertinentes, objetivando 
buscar uma solução para as pessoas em situação de rua, observando suas 
vulnerabilidades; 

 Ocupações em Áreas Centrais 
• Que o Estado do Rio Grande do Norte INSIRA representação da sociedade 

civil no Comitê de Conflitos Agrários do Estado;  
• Que o Município de Natal CRIE de imediato, canais de diálogo para 

mediação e solução de conflitos que envolvam o acesso à terra e à moradia;  
• Que o Município de Natal INSTITUA Comitê de Regularização Fundiária que 

envolva os gestores públicos e a representação das AEIS e das áreas que 
demandam por regularização fundiária como espaço para o diálogo e a 
orientação das ações normativas, institucionais e dos investimentos nessas 
áreas.  

● Que o Município de Natal, PAGUE o auxílio moradia de 1 salário mínimo, 
conforme vinha sendo feito,  aos moradores da Comunidade do Jacó, até a 
solução definitiva da urbanização da AEIS Jacó, Rua do Motor;  

● Que o Município de Natal MANTENHA os limites e parâmetros da AEIS Mãe 
Luzia;  

● Que o Município de Natal IMPLANTE com urgência o projeto habitacional 
para os moradores da Rua Atalaia e Guanabara, AEIS Mãe Luiza, que desde 
a enxurrada da chuva em 2014 vivem do aluguel social; 

● Que o Município de Natal institua GRAVAME DE AEIS na parcela do território 
de Brasília Teimosa que foi subtraído, a fim de garantir a VIDA e a 
DIGNIDADE HUMANA das famílias que moram nestes territórios há mais de 
60 anos; 

● Que o Município de Natal REESTABELEÇA de imediato dos gravames de 
AEIS que foram suprimidos na revisão do Plano Diretor e gravame de outras 
áreas direcionadas para a produção de novas unidades habitacionais como 
terrenos e prédios vazios e subutilizados.  

● Que o Município de Natal REVEJA  todo o processo de implementação do 
projeto de Regularização Fundiária em curso na AEIS Brasília Teimosa, no 
sentido de que as secretarias municipais responsáveis pela política 
habitacional do município de Natal assumam a condução do processo e 
procedam aos esclarecimentos sobre a abrangência da Regularização 
Fundiária em curso e sobre os projetos urbanísticos a ele relacionados, 
instituindo um cronograma de discussão pública em todas as fases 
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estruturantes do projeto de regularização fundiária.   

● Que o Município de Natal EXECUTE  com urgência, a construção da sede da 
Colônia de Pescadores Z4 - Rocas Natal no terreno definido pela direção da 
referida Colônia, conforme acordo firmado entre a  Colônia Z4, CODERN e 
Prefeitura do Natal.  

● Que o Município de Natal GARANTA as áreas de esporte e lazer da Vila de 
Ponta Negra se encontram ameaçadas de privatização, com destaque 
especial para o campo do Botafogo Futebol Clube da Vila de Ponta Negra;  

Médio Prazo 
 Comunidades Pesqueiras:  

● Que a União, o Estado e o Município, garantam do direito à terra, à moradia, 
ao trabalho, à cultura das populações pesqueiras a partir da proteção dos 
seus territórios, do reconhecimento das suas tradições e cultura a partir da 
demarcação e regularização dos seus territórios com a paralisação de todos 
os processos e projetos que incidam em seus territórios até que os direitos 
destas populações estejam protegidos e a participação efetiva das 
populações seja garantida nos planejamento de toda e qualquer intervenção 
que incida sobre os territórios pesqueiros.  

 Ocupações em Áreas Centrais 

● Que o Município de Natal EXECUTE com urgência as obras de urbanização 
e regularização fundiária da AEIS Jacó - Rua do Motor, visando o retorno das 
famílias às suas casas, que seguem interditadas desde 2019; 

● Que o Município de Natal ELABORE  um plano de utilização de imóveis 
vazios em áreas centrais que priorize habitação de interesse social, que 
realize a identificação de imóveis, estudos de viabilidade e se utilize dos 
instrumentos da política urbana, como PEUC, IPTU Progressivo e 
desapropriação e gravame de AEIS para o efetivo direcionamento destes 
imóveis para o atendimento das demandas de moradia de interesse social. 
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