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,Assunto: Encaminha a Recomendação doConsean° 009/2017.
Senhora Presidente,

Cumprimentando-a,
respeitosamente,
enviamos
em
anexo
a
Recomendação nº 009/2017, aprov~da pelo Conselho Nacional' de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em Reunião Plenária
Ordinária de 29 de novembro de 2017, destinada a este Supremo Tribunal
Federal ,recomendando que julgue' improcedente a Ação, Direta de
,Inconstitucionalidade - 3239, dirigida contra o Decreto 4.887/2003 que
regulamenta, ' b, procedimento para identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação'· e titulação das terras ocupadas por
re-manescentes das comunidades dos quilombos de que trata o Art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'
,,',', '
2. Colocamo-nos à disposição de Vossa· Excelência' para o diálogo e
esclarecimentos
. adicionais que se fizerem necessários.
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, ' 'Respeitosamente,
,.

ELlSABETIA RECINE
Presidenta
,
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!ij)~OO' Documento assinado eletronicamente por Elisabetta Recine" Presidenta do
' ,'," ,Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em
~" ' .t& 95/12/2017" às 16:51, conforme horário oficial de Brasnia; com fundamento
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~

W

no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida infonnando.o código
'-. verificador 0414563 e o código CRC D2867806 no site: "
(https:/Isei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador externo ,php?
'
, (!] r; _ • acao=.documento conferir&id orgao acesso externo='Q)
,
, Referência: G:aso responda este Ofício. indicar expressamente o Processo nº
00051.000i62/2017-25
.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLJCA
Conselho Naéional de Segurança Alimentar e Nutricional .
Reconiendação nO 9/2017/CONSEA
I3rasília, 29 de novembro de 2ol7.

Recomenda qúe o STF julgue totalmente improcedente a Ação Direta'
. ,'de Incons,títuciQnalidáde - 3239, 'dirigida contra ,o Decreto
. 4.887/2003 que regulamenta o procedimento para identificação,
'reconhecimento, delimitação, dema~cação e titulação das terras
,ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que
do Alo das Disposições Constitucionais
Transitórias..
trata o Art, .68
..
'

o

Conselho Nacional de' Segurança Alime.ntar e Nutricl,onal - Consea, j:eunido erÍ1 sessão plenária
ordinária em 29de novembro de 2017 e no uso de ~úas atribulçõys legais conferidas pelo Artigo II da Lei
nO 11.346, de 15 de setem brode 2006, pelo Artigo 2° dó Decreto ta° 6.272, de 23' de novembro de 2007 e
C9rri base na Convenção ] 69 eja Organização Internacional do Trabalho (OlT) aprovada' pelo Decreto.
Legislativo nO 143 de junho de 2002 e promulgaao pelo Decreto nO 5.051/20.04, ,no Pacto' Internacional dos
Direitos Econômkos, Sociais e Culturais. re~epcionadô pela Consti.tuição Federal de 1988, no artigo 5°,
parágrafo 2°, no Estatuto da Igualdade Racial ,- Lei 12.288120 I O e nas delibera'ções das Conferências
e Nutricion~l,
Nacionais' de Seg'-:lrança Alimentar
.
.

e,
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CONSIDERANDO:
.-. a .c~ntestação junto' ao Supremo. Tribunal Federai do Decreto 4.887/03, qu~' regulamenta dispositivo
constitucional previsto rio ·artigo, 68 do Ato das Disposições Constitucionais, o qual .garanteo·
Teconheciment~ do território qúilombola;
.
.
.
.

I

.

,

~ :que o Decr,eto 4.887/2003 se configura corno, principal instrumento 'administrativoque viabiJiza a
.
execução da política pública de titulação dos territórios quilombolas;

• que a garantia consÜtucional à titulação é norma de eficácia plena e de aplicabilidade imedia41, .conforme
.' expo,sto nO Voto da Ministra Rosa Weber, sendo inconstitucional que Estado. faça interpretação que reduza
oU)'eta'rde o exercíc,io deste direito secularmen~e negado pára a população negra no Brasil;
.

.

.
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.

. .
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- que a determinação constitucional de 1988 detennina ulna reparação histórica das violências contra a
.população 'negra, uma vez que à abolição da escravidão (em 1888) veio desacompanhada de políticas'
públicas para
negras;
até então
coisificadas·e escravizada's;
, a inserção social das pessoas
.
,
.

• a nova vertente, de voto apr~sentada pelo Ministro Dias Toffoli, julgando parcialmente eonstitl,lcional o
Decreto 4887/2003, defendendo que somente devem ser titularizadas áreas, que. estavam efetivamente
ocupadàs por remanescentes de quilombos na oata da promulgação <;Ia COlJstit'-:lição (05/1 011 98.8) salvo no
,caso de esbúlho ou ,ato ilícito que suspenda a posse;
. - ·a gravidàde ,que representa 'a imposição da teoria do. "marco temporal" para as comunidades
remanesceíltes' de quilombos' no Brasil e que, em, verdade, inviábiliza o exercício da garantia
constitucional atitulação das tyrras quilombolas; .
,. os indicadores soc'ioeconõmicos que e'videnCiam a situação de ext~ema vulnerabilidade que vive a
. população negra no Brasil, especialmente' as comunidades negras rurais, o que se agrava com o
aC.irranienfo pos conflitos fundiários e o aumento no número de lideranças quilombolas assassi,i1ad'as em
20] 7;
.
• que a soberania e .segurança alimentar e ,nutri<::io~al das'comunidades quilomboJ~se que o exe~cíCio do .
Direito Humano à Alimentação Adequada mantém estreita relação 'com a garantia de seu direito territorial'
e patrimonial;
.https:/Isei-pr.pr.esidenCia.gov,brlsei/controlaoor.php?aCao:;:dÇlCuménttumprimiuveb&acao_origem=arvore_~isUaIiZar&id_documento=483997&inf. ..
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- as Recomendações nO 00 I /20 12 e 001/2017 deste Conselho que, entre outros requerimentos, instam o
STF a julgar improcedente a ADr 3229, e rejeitar a teoria do "marco teinponil" em relação aos direitos
territoriais;
.
.

RECOMENDA:
O Conselho Nacional de SegUFança Alimentar e Nutricional reitera a recomendação ao Supremo Tribunal
Federal para que julgue totalmente improcedente a Ação DIreta de Inconstitucionalidade - 3239, dirigida
contra o Decreto' 4.887/2003 que regulamenta o procedimento para identificação, 'reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos de que trata o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por entender que
esta posição é fundamental para a garantia do Direito à Alimentação Adequada das comunidades
remanescentes de quilombos.

ELISABETTA RECINE
Presidenta

Documento assinado eletronicamente por Elisabetta Recine, Presid~nta do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, em 05/12/2017, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 62 , § 12 , do Decreto n2 8..539. de 8 de outubro de 2015.
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código CRC D2DE2FDO no site: .
(https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/contro lador externo.php?
acao=documento' conferir&id orgao acesso externo=O)
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