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CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS – CEDH-RS

RECOMENDAÇÃO CEDH/RS Nº 37/2021

Recomenda às autoridades competentes a apuração sobre as
ameaças de despejo, dada a existência de ocupação tradicional
em reconhecimento como Quilombo Kédi em Porto Alegre-RS.

O Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (CEDH-RS), órgão máximo
do Sistema Estadual de Direitos Humanos, instituído pelo artigo 8º da Lei Estadual n.
14.481/2014, no exercício de suas competências legais que lhe são conferidas, em especial as
previstas nos incisos V, VIII e IX do artigo 9º do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO a reunião conjunta da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh), e de Urbanização, Transportes e Habitação
(Cuthab) da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ocorrida em 25 de maio de 2021, que
detalhou a ameaça de reintegração de posse da comunidade seja por ação jurídica, seja por
previsão urbanísticas de traçado viário.

CONSIDERANDO que a comunidade se reconhece e se auto identifica enquanto comunidade
remanescente de Quilombo, cujo reconhecimento tácito também é efetuado pelo Poder
Público Municipal, havendo a informação de encaminhamento de formalização junto a
Fundação Cultural Palmares pela comunidade, como “Quilombo Kédi”, localizada no bairro
Três Figueiras em Porto Alegre;

CONSIDERANDO as comunidades remanescentes de quilombo possuem direito à terra (art.
215, CF) e 68 do ADCT, sendo, conforme a lei, dever do estado tal reconhecimento, cuja
manutenção é essencial para a preservação da própria identidade cultural da comunidade;

CONSIDERANDO os direitos quilombolas, entendido como expressão da cultura negra
brasileira e por se tratarem de garantia ao modo de vida quilombola, bem como sua
reprodução física, social, territorial, religiosa, econômica em sua diversidade (art. 68 ADCT;
art. 215, I e V; art. 216, II e §1º da CF/88), podendo combinar com o enfrentamento às
desigualdades étnico-raciais (art. 3º, I, III e IV da CF/88);

CONSIDERANDO a Convenção 169 da OIT, internalizada e em vigor pelo ordenamento
jurídico brasileiro, se analisa de forma combinada com o Decreto 6040/2007, o que afirma
aos “Povos e Comunidades Tradicionais” diversos direitos inerentes ao respeito a sua
identidade cultural e ao seu território1, tornando-se um dos principais instrumentos jurídicos
na instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais;

1 conforme publicação disponível em:
https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPDH/DireitodospovosedascomunidadesradicionaisnoBrasi_Joaquim_S
hiraishil.pdf. Acesso em: mai. 2021.
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CONSIDERANDO que a cidade de Porto Alegre possui uma significativa presença negra na
construção de sua identidade, e é a capital brasileira com o maior número de quilombos
urbanos autodeclarados e reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares. Destaca-se também
a comunidade do Quilombo Kédi, possui relações de pertencimento e territorialidade
associadas ao primeiro quilombo urbano formalmente reconhecido no país, o Quilombo da
Família Silva, conforme mapeado na fotografia aérea de 1982 (Anexo 1);

CONSIDERANDO que a Constituição operou a afetação das terras ocupadas pelos
quilombolas a uma finalidade pública de máxima relevância, eis que relacionada a direitos
fundamentais, a saber, o seu uso, pelas próprias comunidades, de acordo com os seus
costumes e tradições, de forma a garantir a reprodução física, social, econômica e cultural dos
grupos em questão.

CONSIDERANDO inúmeros relatos que apontam a existência de ações administrativas e
legislativas que afetam direitos dessas comunidades tradicionais sem que tenham sido
previamente ouvidas.

Neste contexto em defesa dos direitos territoriais e à vida, o CEDH-RS

RECOMENDA

1) Prefeitura e Câmara de Vereadores atuação sinérgica, no sentido de imediata interrupção de
toda e qualquer ameaça em vista da abertura do processo de reconhecimento da comunidade
como remanescente de quilombo, bem como alteração do zoneamento municipal para
recepcionar essa comunidade.

2) ao Ministério Público Estadual e ao Poder Judiciário, Ministério Público Federal atenção
aos preceitos e garantias constitucionais no sentido de uma solução mediada que garanta o
modo de vida ali expressado.

3) aos órgãos de proteção da cidadania, que apurem as diversas denúncias já realizadas pela
comunidade, em especial as que envolvam os casos que colocam em risco o território,
adotando as medidas necessárias para garantia da segurança do mesmo, bem como provoque
o INCRA para que adote as providências necessárias, estabelecendo os limites fundiários e
demarcação, no âmbito de suas competências constitucionais e institucionais;

Porto Alegre, 17 de junho de 2021.

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

Anexo 1: Cartografia elaborada com base em fotografia aérea da SMAMS em 1982, elaborada pelo
Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente da UFRGS, publicado em estudo do Núcleo sobre o
Quilombo da Família Silva em 2019.
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