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Porto   Alegre,   07   de   outubro   de   2021.   

Ofício   Conjunto   CEDH-RS   e   CONSEA-RS   
    

Exma.   Dra.   Juíza   Titular   Ana   Maria   Wickert   Theisem   
10ª   Vara   Federal   de   Porto   Alegre   
Exma.   Dra.   Ana   Paula,   Exmo.   Dr.   Maurício   Pessutto,   
Procuradores   do   Direito   do   Cidadão   (MPF)   
Processo   n.   50698926420214047100   
e-mail:    rspoa10@jfrs.jus.br   
Demais   autoridades   do   poder   público.   

  

O  Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos  do  Rio  Grande  do  Sul  (CEDH-RS)  e  o                
Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul                
(CONSEA-RS),  vêm,  respeitosamente  à  Vossa  presença  para  apresentar  breve  ponderação  a             
respeito  de  pedido  de  despejo  em  favor  de  imóvel  abandonado,  protagonizado  pela  União  em                
detrimento  do  MTST  –  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Teto,  e  invasores  não              
identificados,  no  imóvel  localizado  na  Avenida  Azenha  1.018,  nesta  capital  em  meio  à               
pandemia   da   COVID-19.   

A  Lei  Estadual  nº  14.481/2014,  criou  o  Sistema  Estadual  de  Direitos  Humanos  e,  em                
seu  artigo  9º,  dá  competência  ao  Conselho  de  “emitir  parecer  sobre  denúncias  de  violação  de                 
direitos  humanos  recebidas,  encaminhando-o  aos  órgãos  responsáveis  por  sua  apuração  e             
acompanhar  o  seu  resultado,  oferecendo,  se  entender  relevante,  recomendações  de  medidas  a              
serem  tomadas  para  a  cessação  das  violações  e  sua  reparação”  (inciso  VII);  “emitir  pareceres,                
informações  e  recomendações,  e  aprovar  resoluções  sobre  temas  de  direitos  humanos  (inciso             
V);  “denunciar  aos  órgãos  competentes  o  não  cumprimento  das  obrigações  constitucionais  e              
legais  de  direitos  humanos  por  agentes  públicos  e  privados  (inciso  VIII);  “manter  permanente               
cooperação  e  intercâmbio  com  órgãos,  conselhos  e  instituições  nacionais  e  internacionais  de              
direitos   humanos,   sejam   elas   multilaterais,   governamentais   ou   da   sociedade   civil   (inciso   IX).   

Já  no  artigo  primeiro  da  Lei  Estadual  nº  11.914/2003,  que  cria  o  Consea-RS,  aponta                
o  “objetivo  de  propor  políticas,  programas  e  ações  voltadas  ao  direito  à  alimentação  e  à                 
nutrição,  especialmente  da  população  que  não  dispõe  de  meios  para  prover  suas  necessidades               
básicas   alimentares”.     

Assim,  no  exercício  dessas  competências,  os  conselhos  estaduais  signatários           
receberam  denúncia  de  que  foi  distribuído  a  este  juízo  pedido  reintegratório  nos  autos  da                
Ação  de  Reintegração  de  Posse,  Processo  n.  500546854.2021.8.21.0003,  ajuizada  pela  União             
na  data  de  26/09/2021.  Após  inúmeras  negociações,  a   audiência  na  tarde  de  terça  05/10/2021,                
determinou   a   desocupação   voluntária   sem   apresentar   alternativas   às   famílias   e   a   região.   

Ao  final  do  presente  ofício  enviaremos  alguns  registros  fotográficos  que  colaboram             
para  comprovar  i)  a  presença  de  representantes  eleitos  dos  Conselhos  aqui  signatários  na  área                
que  ora  se  encontra  em  litígio,  ii)  e  a  visita  de  outros  representantes  do  Poder  Público,  com                   
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intuito  de  em  conjunto,  buscar  soluções  diferentes  da  acima  apontada,  a  grosso  modo               
imbuídos   no   que   abaixo   se   argumenta.     

Importante  lembrar  que  o  imovél  urbano  até  então  não  estava  cumprindo  sua  função               
social,  como  orienta  a  Constituição  Federal  art  5º  XXIII,  e  182  §  2º,  também  ao  Estatuto  da                   
Cidade,  art.  39  e  artigo  2º  caput,  incisos  II,  III  e  IV  (letra,  a  e  f),  portanto  teve  reordenado  seu                      
uso  justamente  a  partir  da  efetivação  da  Cozinha  Solidária,  com  distribuição  de  alimentos  a                
comunidade   carentes   durante   a   pandemia   de   Covid   19.   

Após  análise  preliminar  da  situação,  estes  Conselhos  Estaduais  ponderam  a  este             
douto   Juízo,   também   as   demais   autoridades   públicas,   o   que   segue:   
a)  as  famílias  atendidas  pela  proposta  de  Cozinha  Solidária  (nome  designado  pelos  ocupantes               
com  correspondências  de  ação  a  nível  nacional)  caracterizam-se  como  pessoas  em  flagrante              
estado  de  vulnerabilidade  social,  sendo  o  direito  à  alimentação,  insculpido  no  artigo  6º  da                
CF 1 ,  direito  básico  e  fundamental,  convertendo-se  em  última  instância,  no  âmbito  de  uma               
pandemia,   como   direito   à   proteção   da   vida;     
b)  os  conselhos  elaboraram  uma  Recomendação  Conjunta  em  27/10/2021,  trazendo  elementos             
sobre  essa  ação  social,  aspectos  do  agravamento  da  fome  na  capital,  e  função  social  do                 
imovel,  indicando  a  mediação  de  conflito  como  forma  de  apontar  soluções,  seja  na  justiça                
federal   ou   outra   instância   de   mediação;   
c)  mais  recentemente,  o  Plenário  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  aprovou  a               
Recomendação  n.  90/2021,  a  qual  orienta  a  magistratura  a  avaliar  com  cautela  o  deferimento                
de  tutelas  de  urgência  que  tenham  como  objetivo  a  desocupação  coletiva  de  imóveis  urbanos  e                 
rurais,  principalmente  quando  envolverem  pessoas  em  estado  de  vulnerabilidade  social  e             
econômica,   enquanto   a   pandemia   do   novo   coronavírus   persistir;   
d)  ainda,  que  a  mesma  resolução  90/2021  dispõe  expressamente  que  antes  de  qualquer               
decisão  de  desocupação  impõe-se  a  observância  do  cumprimento  quanto  às  recomendações             
das   diretrizes   da   resolução   10º   do   Conselho   Nacional   de   Direitos   Humanos   de   2017 2 ;   
e)  Considerando,  os  déficits  sociais  apurados  no  âmbito  do  Município  de  Porto  Alegre  em                
relação  ao  atendimento  à  população  de  rua  já  noticiados  no  âmbito  da  Ação  Civil  Pública  de                  
nº  5053278-52.2019.4.04.7100,  que  tramita  junto  à  02ª  Vara  Federal  de  Porto  Alegre/RS,              
assim   como   as   obrigações   de   fazer   lá   determinadas;   
f)  Considerando  o  aumento  de  cerca  de  283  mil  pessoas,  apenas  na  região  metropolitana  de                 
Porto  Alegre,  que  vivem  com  menos  de  ¼  de  salário  mínimo,  assim  como  os  piores  números                  

1   Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o  transporte,  o  lazer,  a                       
segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma                   
desta   Constituição.     
2  Art.  2º  Recomendar  aos  órgãos  do  Poder  Judiciário  que,  antes  de  decidir  pela  expedição  de  mandado  de                    
desocupação  coletiva  de  imóveis  urbanos  e  rurais,  verifiquem  se  estão  atendidas  as  diretrizes  estabelecidas  na                 
Resolução   nº   10,   de   17   de   outubro   de   2018,   do   Conselho   Nacional   de   Direitos   Humanos .   
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relacionados  a  fome  e  insegurança  alimentar  da  série  histórica  do  IBGE  neste  aspecto,               
conforme   estudos   divulgados   pela   PUCRS 3     4 ;   
g)  Considerando  que  após  pesquisa  com  a  população  em  situação  de  rua  a  ONG  Centro  Social                  
da  Rua  apurou  que  cerca  de  20%  dos  abordados  haviam  ficado  recentemente  em  tal  situação  e                  
37%   dos   entrevistados   não   haviam   recebido   nenhum   tipo   de   ajuda   estatal 5 ;   
h)  o  Comentário  Geral  nº  7,  do  Comitê  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (ONU),  e                  
o  artigo  22,  item  1,  da  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  –  Pacto  de  San  José  da                   
Costa  Rica  (OEA),  referem  que  os  despejos  forçados,  mesmo  quando  determinados  por              
autoridade  judicial  competente  e  seguindo  o  devido  processo  legal,  não  podem  resultar  em               
pessoas  desabrigadas  ou  vulneráveis  a  violações  de  direitos  humanos;  enfim,  o  conjunto  das               
normativas  de  direitos  humanos  das  quais  o  Brasil  é  signatário,  entre  as  quais  a  Declaração                 
Universal  dos  Direitos  Humanos  (ONU);  o  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Econômicos,             
Sociais  e  Culturais  (ONU);  a  Convenção  Internacional  sobre  Eliminação  de  Todas  as  Formas               
de  Discriminação  Racial  (ONU);  a  Convenção  sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de                
Discriminação  contra  a  Mulher  (ONU);  a  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  –              
Pacto   de   San   José   da   Costa   Rica   (OES)   e   a   Convenção   dos   Direitos   das   Crianças;   
i)  foi  aprovada  pelo  Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos  (CEDH-RS)  a  Recomendação              
CEDH/RS  nº  20/2020  que  orienta  sobre  medidas  a  respeito  da  pandemia  Covid-19  para  várias               
autoridades   dos   diversos   poderes   e   à   população   em   geral.   E   no   seu   ítem   2   refere   que:   

“2.  Ao  Poder  Judiciário  a  suspensão  por  tempo  indeterminado  do  cumprimento  de              
mandados  de  reintegração  de  posse,  despejos  e  remoções  judiciais  ou  mesmo             
extrajudiciais  motivadas  por  reintegração,  entre  outros,  visando  evitar  o           
agravamento  da  situação  de  exposição  ao  vírus,  o  que  coloca  em  risco  tanto  as                
famílias   sujeitas   a   despejos   quanto   a   saúde   pública;”   

j)  nesse  mesmo  sentido,  a  Procuradoria  Federal  do  Direito  do  Cidadão  (PFDC),  na  data  de  17                  
de  março  de  2020  expediu  a  Recomendação  nº  62/2020,  enviando  solicitação  de              
SUSPENSÃO  DOS  DESPEJOS  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  nos  seguintes  termos:  “Por              
essa  razão,  a  PFDC  requer  a  adoção  de  medida  semelhante  à  Recomendação  nº  62/2020  que                 
recomende  a  suspensão  por  tempo  indeterminado  do  cumprimento  de  mandados  coletivos  de              
reintegração  de  posse,  despejos  e  remoções  judiciais  ou  mesmo  extrajudiciais  motivadas  por              
reintegração,  entre  outros,  com  o  fim  evitar  o  agravamento  da  situação  de  exposição  ao                
vírus.”;   
k)  da  mesma  forma  que  a  Relatoria  pela  Moradia  Adequada  das  Nações  Unidas  preocupada                
com  a  situação  das  populações  vulneráveis  em  meio  a  pandemia  exigiu  que  o  Estado                
Brasileiro   parasse   com   os   despejos   no   Brasil;   

3  noticia   em:   
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/07/em-um-ano-pandemia-levou-280-mil-moradores-da-re 
giao-metropolitana-para-zona-da-pobreza-ckr0xo6bj002l013bqe423zzd.html   
4  noticia   em:   
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/07/07/regiao-metropolitana-de-porto-alegre-tem-mais-28 
3-mil-pessoas-na-zona-da-pobreza-por-causa-da-pandemia-diz-boletim-da-pucrs.ghtml   
5   noticia   em:   
https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/07/fome-leva-as-ruas-de-porto-alegre-pessoas-que-tem-onde- 
morar-dizem-entidades/   
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l)  esse  Conselho  fundamenta,  ainda,  que  a  jurisprudência  nacional  já  se  manifestou  em  casos                
semelhantes,  levando  em  conta  parâmetros  e  padrões  de  direitos  humanos  quando  do              
cumprimento  das  medidas  excepcionais  que  podem  vir  a  acarretar  em  despejos;  A              
importância  da  garantia  do  direito  à  moradia  não  é  mais  questionado  entre  nós.  Ainda  que  se                  
pudesse  vislumbrá-lo  desde  logo  na  extensão  do  art.  7º,  IV,  CF  (moradia  entre  os  gastos  a                  
serem  cobertos  pelo  salário  mínimo),  ficou  expresso  na  Constituição  desde  a  Emenda              
26/2000,  que  o  incluiu  no  art.  6º  entre  os  direitos  sociais.  No  âmbito  internacional,  em                 
brevíssimo  resumo,  sua  origem  remonta  à  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,             
(ONU,  1948)  e,  mais  recentemente,  vem  explicitado  no  Pacto  Internacional  sobre  os  Direitos               
Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (PIDESC),  de  1966  (Art.  11.1.  Os  Estados-partes  no  presente               
Pacto  reconhecem  o  direito  de  toda  pessoa  a  um  nível  de  vida  adequado  para  si  próprio  e  sua                    
família,  inclusive  à  alimentação,  vestimenta  e  moradia  adequadas,  assim  como  a  uma              
melhoria  contínua  de  suas  condições  de  vida.  Os  Estados-partes  tomarão  medidas  apropriadas              
para  assegurar  a  consecução  desse  direito,  reconhecendo  nesse  sentido,  a  importância             
essencial  da  cooperação  internacional  fundada  no  livre  consentimento)  -ratificado  no  Brasil             
pelo   Decreto   591,   de   6   de   julho,   de   1992.”     

Pelo  exposto,  o  CEDH-RS  e  o  CONSEA-RS,  respeitosamente,  entendem  como            
imprescindível  e   RECOMENDAM   que   seja  determinada   abstenção  de  qualquer  medida            
reintegratória  imediata  até  que  alguma  esfera  do  poder  público  indique  outro  imóvel  na  região                
capaz  de  garantir  esse  projeto  e  a  segurança  alimentar  que  ele  proporciona,  salvaguarda  dos                
direitos  humanos  dessas  famílias,   em  nome  das  garantias  dos  direitos  humanos             
fundamentais  das  mulheres,  crianças  e  idosos  que  se  encontram  no  local  e  ou  usufruem                
dos  serviços  de  caráter  público  prestados  por  este  no  quadro  municipal  narrado ,  bem               
como  ainda  seja  garantida  alternativa  à  moradia  para  as  famílias  atingidas,  tendo  em  vista  que                 
abandono   completo   do   imovél   por   diversos   anos.   

Sugestionam  estes  Conselhos,  por  fim,  a  mediação  de  conflito  fundiário  e  social,              
entre  diversos  atores  do  Poder  Público  da  capital,  conforme  suas  atribuições,  em  última               
medida,  a  concessão  de  prazo  mínimo  (e  razoável)  para  saída  voluntária  dos/as  ocupantes               
local   com   a   observância   dos   cumprimentos   das   diretrizes   aqui   apontadas.   

Sendo   que   tínhamos   para   o   momento,   apresentamos   estima   e   apreço.   

          
MARINA   RAMOS   DERMAMM JÚLIO   PICON   ALT   

    Vice-Presidenta   do   CEDH-RS Presidente   do   CEDH-RS   

  
JULIANO   FERREIRA   DE   SÁ     

Presidente   do   CONSEA-RS  
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ANEXOS   
  

Com  intuito  de  fornecer  informações  sobre  o  caso,  conforme  relatado  aos  Conselhos  e               
amplamente  publicizado,  o  imovél,  anteriormente  abandonado,  constituindo,  portanto,  vazio           
urbano  na  capital,  Bairro  Azenha,  ganha  ressignificação  com  a  proposta  de  Cozinha  Solidária.               
Portanto,  diversas  autoridades  públicas  já  realizaram  visitas  no  local,  como  a  Secretária  da               
Igualdade,  Cidadania,  Direitos  Humanos  e  Assistência  Social  do  RS,  Sra.  Regina  Becker              
Fortunati,  do  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  de  Porto  Alegre,  Sr.  Léo  Voigt,  Presidente               
da  Fundação  de  Assistência  Social  e  Cidadania  (Fasc),  Sra.  Cátia  Lara  Martins,  bem  como  do                 
Promotor  de  Justiça  de  Habitação  e  Defesa  da  Ordem  Urbanística,  Sr.  Heriberto  Ross  Maciel,                
sendo  que  Secretário  do  Estado  e  do  Município  na  pasta  da  Habitação  já  estão  agendados  no                  
mesmo  sentido,  entre  inúmeras  outras  autoridades  públicas,  conforme  os  registros  fotográfico             
e   notícias   abaixo   listadas:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Cozinha   Solidária   fica   em   imóvel   abandonado   pela   União   em   Porto   Alegre   —   Foto:   Allas   Derivas/Divulgação   
disponivel   em   
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/10/06/justica-federal-da-prazo-de-48h-para-cozinha-solidari 
a-deixar-predio-ocupado-em-porto-alegre.ghtml     
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Da   esquerda   para   a   Direita:   Juliano   (CONSEA-RS),   (MTST),   Regina   Becker   Fortunatti   (Secretária   de   Igualdade   
do   RS),   Pedro   Ruas   e   Daiana   Santos   (Vereadores   de   Porto   Alegre),   integrantes   da   Cozinha   Comunitária   e   
apoiadores.   Foto:   Divulgação.   Data:   04/10/2021   
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ESTADO   DO   RIO   GRANDE   DO   SUL   

CEDH   /   CONSEA   
  

  
Da   esquerda   para   a   Direita:   Regina   Becker   Fortunatti   (Secretária   de   Igualdade   do   RS),   e   Manuela   D’ávila.   Foto:   
Divulgação.   Data:   04/10/2021   
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CONSEA-RS:     consea-rs@stas.rs.gov.b r     
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ESTADO   DO   RIO   GRANDE   DO   SUL   

CEDH   /   CONSEA   
  

  
Da  esquerda  para  a  Direita:  Leonel  Radde,  Daiana  Santos  (vereadores  de  Porto  Alegre),  Sofia  Cavedon                 
(Deputada  Estadual),  Manuela  D’ávila,  integrantes  do  projeto  da  Cozinha  Solidária  e  apoiadores.  Foto:               
Divulgação.   Data:   04/10/2021.   
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Da  esquerda  para  a  Direita:  Pedro  Ruas  (vereador  de  Porto  Alegre),  Regina  Becker  Fortunatti  (Secretária  de                  
Igualdade  do  RS),  Matheus  Gomes  (Vereador  de  Porto  Alegre).  integrantes  do  projeto  da  Cozinha  Solidária  e                  
apoiadores.   Foto:   Divulgação.   Data:   04/10/2021   
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Da  esquerda  para  a  Direita:  Maria  do  Carmo  (professora),  Heriberto  Roos  Maciel  (Promotor  de  Justiça),  Sofia                  
Cavedon   (Deputada   Estadual).   Foto:   Divulgação.   Data:   04/10/2021   
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CONSEA-RS:     consea-rs@stas.rs.gov.b r     
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Da  esquerda  para  a  Direita:  Marina  Ramos  Dermmam  (Vice-presidenta  do  CEDH-RS  e  Ouvidora-Geral  da                
DPE-RS),  Matheus  Gomes,  Reginete  Bispo  (vereadores  de  Porto  Alegre),  Manuela  D’ávila,  Pedro  Ruas               
(vereador  de  Porto  Alegre),  Regina  Becker  Fortunatti  (Secretária  de  Igualdade  do  RS),  ___  (MTST-RS),  Juliano                 
(Consea-RS),  Daiana  Santos  (Vereadora  de  Porto  Alegre),  integrantes  do  projeto  da  Cozinha  Solidária  e                
apoiadores.   Foto:   Divulgação.   Data:04/10/2021.   
  
  
  

  
CEDH-RS:     cedh@sjcdh.rs.gov.br     

CONSEA-RS:     consea-rs@stas.rs.gov.b r     
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“Sem  dúvida,  demonstra  uma  necessidade  premente,  que  essas  pessoas  que  se             
encontram  hoje  em  situação  de  rua  merecem  todo  o  atendimento  possível  por  parte               
da  Prefeitura  de  Porto  Alegre,  Governo  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  também                 
da  união.  Esse  somatório  de  iniciativas  visa  sobretudo,  esse  atendimento            
necessário.  E  tenho  certeza  que  juntos  a  gente  vai  conseguir  pelo  menos  encontrar               
uma  solução  para  que  consigamos  vencer  mais  essa  batalha.  A  fome  tem  pressa,  a                
fome  exige  esse  olhar  solidário,  esse  olhar  de  compaixão,  independentemente  da             
sigla  partidária  e  de  posições  políticas,  porque  afinal  de  contas  nós  temos  que               
atender   as   pessoas   que   necessitam   desse   esforço   conjunto”   
  

Declaração   de   Regina   Becker,   Secretária   Estadual   da   Igualdade,   Cidadania,   Direitos   
Humanos   e   Assistência   Social   do   Rio   Grande   do   Sul   
  

Link   para   a   fala: https://www.instagram.com/reel/CUqODk3lQtm/?utm_medium=copy_link   
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Léo  Voigt,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  de  Porto  Alegre,  Cátia  Lara  Martins,  presidente  da  Fundação  de                  
Assistência  Social  e  Cidadania  (Fasc),  recebendo  o  projeto  da  Cozinha  Solidária,  ao  lado  de  Vereadores  de                  
Porto   Alegre-RS,   integrantes   e   apoiadores   da   Cozinha   Solidária ,   Foto:   Isabelle   Rieger   (amigos   da   terra),   
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Correio   do   Povo,   SEGUNDA-FEIRA,27   de   setembro   de   2021   
  

Notícias:     
-https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/10/06/justica-federal-da-prazo-de-48h 
para-cozinha-solidaria-deixar-predio-ocupado-em-porto-alegre.ghtml   
  

- https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/10/juiza-da-prazo-de-48-horas-para-cozinha-solidari 
o-deixar-imovel-na-azenha/   
  

- https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/10/sem-acordo-na-justica-cozinha-solidaria-da-azen 
ha-deve-receber-ordem-de-despejo/   
  

- https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/09/aqui-ficou-claro-que-a-fome-nao-tem-cara-diz-co 
ordenador-da-cozinha-solidaria-da-azenha/   
  

- https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/justi%C3%A7a-decide-por-reinteg 
ra%C3%A7%C3%A3o-de-posse-de-espa%C3%A7o-que-abriga-cozinha-solid%C3%A1ria-e 
m-porto-alegre-1.702417   
  

- https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/movimento-dos-trabalhadores-se 
m-teto-ocupa-im%C3%B3vel-abandonado-e-promove-cozinha-solid%C3%A1ria-1.696997   
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