
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS – CEDH-RS

Porto Alegre, 16 de março de  2022.

Ofício nº 06/2022 CEDH-RS

Propõe reunião com o Tribunal de Justiça para tratar do
assunto de direito à moradia , remoções e despejos no período
da pandemia de Covid 19.

Excelentíssimo 1º Vice-Presidente
Desembargador Alberto Delgado Neto
gab1vicepres@tj.rs.gov.br

A par de cumprimenta-lo, cordialmente, O CONSELHO ESTADUAL DE
DIREITOS HUMANOS DO RIO GRANDE DO SUL vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, informar sobre manifestação nacional da Campanha Despejo Zero que irá
ocorrer na quinta feira, dia 17/03/2022, no período da tarde em Porto Alegre/RS, também,
solicitar agenda com o Tribunal de Justiça, pelo motivos que passa a expor:

O Conselho se manifesta a pedido da Campanha Despejo Zero, que estimula as
mais diversas organizações da sociedade civil a refletirem sobre o direito à moradia a partir da
ótica dos direitos humanos constitucionalmente assegurados no país. Segundo dados da
Campanha Despejo Zero (https://www.campanhadespejozero.org/ ) mais de 132 mil famílias
estão ameaçadas de remoção, sendo que mais de 27 mil famílias foram despejadas no período
da pandemia, em todo o Brasil.

Tais organizações reunidas, seguem preocupadas com os impactos sociais da
pandemia de Covid 19 e seus desdobramentos durante e após tamanha calamidade pública,
em especial com as ações de reintegração de posse, políticas de mediação de conflito,
protocolos de atuação em casos de vulnerabilidade agravados por esse período.

O sucesso no enfrentamento desta pandemia para evitar sequelas, casos graves e
óbitos, requer diminuir a transmissão na população e reduzir a velocidade da geração de novas
variantes do vírus. Só assim poderemos minorar os impactos no sistema de saúde tanto de
custos presentes e futuros como de pressão na oferta de profissionais e serviços do sistema.

Apesar da suspensão de “medidas administrativas ou judiciais que resultem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em
imóveis que sirvam de moradia”, cerca de 23.500 famílias, ficaram desabrigadas no Brasil
desde o início do levantamento da Campanha Despejo Zero e continuam sendo removidas,
mesmo com o deferimento da ADPF nº 828 em junho de 2021, por parte da Suprema Corte.
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Assim, viemos por meio deste ofício, solicitar reunião com integrantes do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar dessa temática, que possam
receber nossa comissão de cerca de 15 pessoas, em horário preferencial na sexta-feira (18/03)
pela manhã, sendo nossa segunda opção quinta-feira (17/03) às 15:40. Aguardamos ansiosos a
confirmação.

Com estima,

MARINA RAMOS DERMAMM JÚLIO PICON ALT
Vice-Presidenta do CEDH-RS Presidente do CEDH-RS
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Anexos:
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