
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CEDH / CONSEA

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CEDH-RS E CONSEA-RS

Recomendam Poder Público que garanta a função
socioambiental de prédios públicos abandonados, em especial
a finalidade de equipamentos comunitários de segurança
alimentar como a instalação de cozinhas comunitárias para
enfrentamento das consequências sociais e econômicas da
pandemia de covid-19 como a fome e o desamparo social.

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 e VII do artigo 9º do mesmo diploma legal, e o Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado do Rio Grande do Sul
(CONSEA-RS), no desempenho de sua função legal garantido pelo art. 157, XII c/c art. 159,
X e art. 198 da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul e pelo art. 2º, III da Lei
Estadual 11.914, de 20 de maio de 2003;

CONSIDERANDO que a proteção dos Direitos Humanos possui estreita relação com a do
meio ambiente, pois a degradação deste afeta de forma direta a qualidade da vida humana;

CONSIDERANDO que a segurança alimentar e nutricional sustentável abrange a
conservação da biodiversidade e a utilização sustentável de recursos, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, com especial destaque à
agroecologia e produção orgânica nos termos do 1º, III do Anexo do Decreto nº 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007, no art. 8º, I da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, no art. 3º, IV e
VII com art. 4º, III do Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, no art. 3º e 4º da Lei
Estadual nº 12.861, de 18 de dezembro de 2007 e na Lei Estadual nº 13.845 de 13 de
dezembro de 2011;

CONSIDERANDO que a União ingressou com ação judicial na Justiça Federal do Rio
Grande do Sul (processo nº 5069892-64.2021.4.04.7100), discutindo a posse de imóvel da
União que era destinado à moradia popular, no qual atualmente está em funcionamento uma
cozinha solidária, que atualmente funciona diariamente, distribuindo marmitas para a
população em estado de absoluta vulnerabilidade da região da Azenha em Porto Alegre/RS;

CONSIDERANDO que a ação judicial busca inclusive que sejam citados eventuais
advogados ou advogadas que defendam os ocupantes do imóvel em que funciona a cozinha
comunitária, sendo inadmissível o acionamento do Poder Judiciário com intenção de assédio
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judicial e criminalização de defensoras e defensores de direitos humanos, em especial o
direito de estar livre da fome e o direito à moradia, ambos previstos na Constituição da
República;

RECOMENDAM ao Estado e a União que garantam a função socioambiental de prédios
públicos abandonados, em especial a finalidade de equipamentos comunitários de segurança
alimentar como a instalação de cozinhas comunitárias para enfrentamento das consequências
sociais e econômicas da pandemia de covid-19 como a fome e o desamparo social. Para tanto,
que se priorize a mediação nos autos do Processo nº 5069892-64.2021.4.04.7100, chamando à
negociação representações do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul
(CEDH-RS) e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado do
Rio Grande do Sul (CONSEA-RS).

Porto Alegre, 27 de setembro de 2021.

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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