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O Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande doSul(CEDH-RS)eo
ConselhodeSegurançaAlimentareNutricionalSustentáveldoEstadodoRioGrandedoSul 
(CONSEA-RS), vêm, respeitosamente à Vossa presença paraapresentarbreveponderaçãoa
respeito depedidodedespejoemfavordeimóvelabandonado,protagonizadopelaUniãoem
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
pandemiad aCOVID-19. 
ALeiEstadualnº14.481/2014,criouoSistemaEstadualdeDireitosHumanose,em
seuartigo9º,dácompetênciaaoConselhode“emitirparecersobredenúnciasdeviolaçãode
direitos humanos recebidas, encaminhando-o aos órgãos responsáveis por sua apuração e
acompanharoseuresultado,oferecendo,seentenderrelevante,recomendaçõesdemedidasa
seremtomadasparaacessaçãodasviolaçõesesuareparação”(incisoVII);“emitirpareceres,
informaçõeserecomendações,eaprovarresoluçõessobretemasdedireitoshumanos(inciso
V); “denunciar aos órgãos competentesonãocumprimentodasobrigaçõesconstitucionaise
legaisdedireitoshumanosporagentespúblicoseprivados(incisoVIII);“manterpermanente
cooperação e intercâmbio comórgãos,conselhoseinstituiçõesnacionaiseinternacionaisde
direitoshumanos,sejamelasmultilaterais,governamentaisoudasociedadecivil(incisoIX). 
JánoartigoprimeirodaLeiEstadualnº11.914/2003,quecriaoConsea-RS,aponta
o “objetivo de propor políticas, programas e ações voltadas ao direito à alimentação e à
nutrição,especialmentedapopulaçãoquenãodispõedemeiosparaproversuasnecessidades
básicasalimentares”. 
Assim, no exercício dessas competências, os conselhos estaduais signatários
receberam denúncia de que foi distribuído a este juízo pedido reintegratório nos autos da
AçãodeReintegraçãodePosse,Processon.500546854.2021.8.21.0003,ajuizadapelaUnião
nadatade26/09/2021.Apósinúmerasnegociações,aaudiêncianatardedeterça05/10/2021,
determinouadesocupaçãovoluntáriasemapresentaralternativasàsfamíliasearegião. 
Ao final do presenteofícioenviaremosalgunsregistrosfotográficosquecolaboram
paracomprovari)apresençaderepresentanteseleitosdosConselhosaquisignatáriosnaárea
que ora se encontra em litígio, ii) eavisitadeoutrosrepresentantesdoPoderPúblico,com
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intuito de em conjunto, buscar soluções diferentes da acima apontada, a grosso modo
imbuídosnoqueabaixoseargumenta. 
Importantelembrarqueoimovélurbanoatéentãonãoestavacumprindosuafunção
social, como orienta a ConstituiçãoFederalart5ºXXIII,e182§2º,tambémaoEstatutoda
Cidade,art.39eartigo2ºcaput,incisosII,IIIeIV(letra,aef),portantotevereordenadoseu
uso justamente a partir da efetivação da CozinhaSolidária,comdistribuiçãodealimentosa
comunidadecarentesduranteapandemiadeCovid19. 
Após análise preliminar da situação, estes Conselhos Estaduais ponderam a este
doutoJuízo,tambémasdemaisautoridadespúblicas,oquesegue: 
a)asfamíliasatendidaspelapropostadeCozinhaSolidária(nomedesignadopelosocupantes
com correspondências de ação a nível nacional)caracterizam-secomopessoasemflagrante
estado de vulnerabilidade social, sendo o direito à alimentação, insculpido no artigo 6º da
CF1, direito básico e fundamental, convertendo-se em última instância, no âmbito de uma
pandemia,comodireitoàproteçãodavida; 
b)osconselhoselaboraramumaRecomendaçãoConjuntaem27/10/2021,trazendoelementos
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
federalououtrainstânciademediação; 
c) mais recentemente, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a
Recomendaçãon.90/2021,aqualorientaamagistraturaaavaliarcomcautelaodeferimento
detutelasdeurgênciaquetenhamcomoobjetivoadesocupaçãocoletivadeimóveisurbanose
rurais, principalmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e
econômica,enquantoapandemiadonovocoronavíruspersistir; 
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
dasdiretrizesdaresolução10ºdoConselhoNacionaldeDireitosHumanosde20172; 
e) Considerando, os déficits sociais apurados no âmbito do Município de Porto Alegre em
relaçãoaoatendimentoàpopulaçãoderuajánoticiadosnoâmbitodaAçãoCivilPúblicade
nº 5053278-52.2019.4.04.7100, que tramita junto à 02ª Vara Federal de Porto Alegre/RS,
assimcomoasobrigaçõesdefazerládeterminadas; 
f) Considerando o aumento de cerca de 283 milpessoas,apenasnaregiãometropolitanade
PortoAlegre,quevivemcommenosde¼desaláriomínimo,assimcomoospioresnúmeros

1

Art. 6ºSãodireitossociaisaeducação,asaúde,aalimentação,otrabalho,amoradia,otransporte,olazer,a
segurança,aprevidênciasocial,aproteçãoàmaternidadeeàinfância,aassistênciaaosdesamparados,naforma
destaConstituição. 
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,verifiquemseestãoatendidasasdiretrizesestabelecidasna
Resoluçãonº10,de17deoutubrode2018,doConselhoNacionaldeDireitosHumanos. 
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relacionados a fome e insegurança alimentar da série histórica do IBGE neste aspecto,
conformeestudosdivulgadospelaPUCRS3 4 ; 
g)ConsiderandoqueapóspesquisacomapopulaçãoemsituaçãoderuaaONGCentroSocial
daRuaapurouquecercade20%dosabordadoshaviamficadorecentementeemtalsituaçãoe
37%dosentrevistadosnãohaviamrecebidonenhumtipodeajudaestatal5; 
h)oComentárioGeralnº7,doComitêdeDireitosEconômicos,SociaiseCulturais(ONU),e
o artigo 22, item 1, da Convenção Americana deDireitosHumanos–PactodeSanJoséda
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 vulneráveisaviolaçõesdedireitoshumanos;enfim,oconjuntodas
normativas de direitos humanos das quais o Brasil ésignatário,entreasquaisaDeclaração
Universal dos Direitos Humanos (ONU); o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
SociaiseCulturais(ONU);aConvençãoInternacionalsobreEliminaçãodeTodasasFormas
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 –
PactodeSanJosédaCostaRica(OES)eaConvençãodosDireitosdasCrianças; 
i) foi aprovada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos(CEDH-RS)aRecomendação
CEDH/RSnº20/2020queorientasobremedidasarespeitodapandemiaCovid-19paravárias
autoridadesdosdiversospodereseàpopulaçãoemgeral.Enoseuítem2refereque: 
“2.AoPoderJudiciárioasuspensãopor tempoindeterminadodocumprimentode
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
famíliassujeitasadespejosquantoasaúdepública;” 

j)nessemesmosentido,aProcuradoriaFederaldoDireitodoCidadão(PFDC),nadatade17
de março de 2020 expediu a Recomendação nº 62/2020, enviando solicitação de
SUSPENSÃODOSDESPEJOSaoConselhoNacionaldeJustiça,nosseguintestermos:“Por
essa razão,aPFDCrequeraadoçãodemedidasemelhanteàRecomendaçãonº62/2020que
recomendeasuspensãoportempoindeterminadodocumprimentodemandadoscoletivosde
reintegração de posse,despejoseremoçõesjudiciaisoumesmoextrajudiciaismotivadaspor
reintegração, entre outros, com o fim evitar o agravamento da situação de exposição ao
vírus.”; 
k) da mesma forma que a RelatoriapelaMoradiaAdequadadasNaçõesUnidaspreocupada
com a situação das populações vulneráveis em meio a pandemia exigiu que o Estado
BrasileiroparassecomosdespejosnoBrasil; 
3

noticiaem:
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
noticiaem:
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
n
 oticiaem:
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)esseConselhofundamenta,ainda,queajurisprudêncianacionaljásemanifestouemcasos
semelhantes, levando em conta parâmetros e padrões de direitos humanos quando do
cumprimento das medidas excepcionais que podem vir a acarretar em despejos; A
importânciadagarantiadodireitoàmoradianãoémaisquestionadoentrenós.Aindaquese
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,maisrecentemente,vemexplicitadonoPactoInternacionalsobreosDireitos
Econômicos,SociaiseCulturais(PIDESC),de1966(Art.11.1.OsEstados-partesnopresente
Pactoreconhecemodireitodetodapessoaaumníveldevidaadequadoparasipróprioesua
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoriacontínuadesuascondiçõesdevida.OsEstados-partestomarãomedidasapropriadas
para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo nesse sentido, a importância
essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento) -ratificado noBrasil
peloDecreto591,de6dejulho,de1992.” 
Pelo exposto, o CEDH-RS e o CONSEA-RS, respeitosamente, entendem como
imprescindível e RECOMENDAM que seja determinada abstenção de qualquer medida
reintegratóriaimediataatéquealgumaesferadopoderpúblicoindiqueoutroimóvelnaregião
capaz de garantir esse projeto e asegurançaalimentarqueeleproporciona,salvaguardados
direitos humanos dessas famílias, em nome das garantias dos direitos humanos
fundamentaisdasmulheres,criançaseidososqueseencontramnolocaleouusufruem
dos serviços de caráter público prestados por este no quadro municipal narrado, bem
comoaindasejagarantidaalternativaàmoradiaparaasfamíliasatingidas,tendoemvistaque
abandonocompletodoimovélpordiversosanos. 
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
localcomaobservânciadoscumprimentosdasdiretrizesaquia pontadas. 
Sendoquetínhamosparaomomento,apresentamosestimaeapreço. 

MARINARAMOSDERMAMM
Vice-PresidentadoCEDH-RS


JÚLIOPICONALT 
PresidentedoCEDH-RS 


JULIANOFERREIRADESÁ 
PresidentedoCONSEA-RS
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ANEXOS 


Com intuito de fornecerinformaçõessobreocaso,conformerelatadoaosConselhose
amplamente publicizado, o imovél, anteriormente abandonado, constituindo,portanto,vazio
urbanonacapital,BairroAzenha,ganharessignificaçãocomapropostadeCozinhaSolidária.
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,doSecretáriodeDesenvolvimentoSocialdePortoAlegre,Sr.LéoVoigt,Presidente
daFundaçãodeAssistênciaSocialeCidadania(Fasc),Sra.CátiaLaraMartins,bemcomodo
PromotordeJustiçadeHabitaçãoeDefesadaOrdemUrbanística,Sr.HeribertoRossMaciel,
sendoqueSecretáriodoEstadoedoMunicípionapastadaHabitaçãojáestãoagendadosno
mesmosentido,entreinúmerasoutrasautoridadespúblicas,conformeosregistrosfotográfico
enotíciasabaixolistadas: 
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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: 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.D
 ata:0
 4/10/2021. 
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Da esquerda para a Direita: Pedro Ruas (vereador de Porto Alegre), ReginaBeckerFortunatti(Secretáriade
Igualdade do RS), Matheus Gomes (Vereador de PortoAlegre).integrantesdoprojetodaCozinhaSolidáriae
apoiadores.F
 oto:D
 ivulgação.D
 ata:0
 4/10/2021 
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Da esquerda para a Direita: Maria do Carmo(professora),HeribertoRoosMaciel(PromotordeJustiça),Sofia
Cavedon( DeputadaE
 stadual).F
 oto:D
 ivulgação.D
 ata:0
 4/10/2021 
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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
(vereadordePortoAlegre),ReginaBeckerFortunatti(SecretáriadeIgualdadedoRS),___(MTST-RS),Juliano
(Consea-RS), Daiana Santos (Vereadora de Porto Alegre), integrantes do projeto da Cozinha Solidária e
apoiadores.F
 oto:D
 ivulgação.D
 ata:04/10/2021. 
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“Sem dúvida, demonstra uma necessidade premente, que essas pessoas que se
encontramhojeemsituaçãoderuamerecemtodooatendimentopossívelporparte
da Prefeitura dePortoAlegre,GovernodoEstadodoRioGrandedoSuletambém
da união. Esse somatório de iniciativas visa sobretudo, esse atendimento
necessário.Etenhocertezaquejuntosagentevaiconseguirpelomenosencontrar
umasoluçãoparaqueconsigamosvencermaisessabatalha.Afometempressa,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
atendera
 sp
 essoasq
 uen
 ecessitamd
 essee
 sforçoc onjunto” 
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 fala:https://www.instagram.com/reel/CUqODk3lQtm/?utm_medium=copy_link 
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LéoVoigt,SecretáriodeDesenvolvimentoSocialdePortoAlegre,CátiaLaraMartins,presidentedaFundaçãode
Assistência Social e Cidadania (Fasc), recebendo o projeto da Cozinha Solidária, ao lado de Vereadores de
PortoA
 legre-RS,integrantese
 a
 poiadoresd
 aC
 ozinhaS
 olidária,F
 oto:IsabelleR
 ieger( amigosd
 aterra), 
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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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