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RECOMENDAÇÃO DPU-DRDH/DPES-NUDAM/CONAQ/COEQ/CQSN

Nº 01 de 2021.

Vitória, 20 de maio de 2021.

AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça João Clímaco, 142 - Cidade Alta, Centro CEP: 29015-110 - Vitória / ES 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DEFENSORIA REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

Avenida César Hilal, 1293, Santa Lúcia, Vitória – ES, 29050-657

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NÚCLEO DE DEFESA AGRÁRIA E MORADIA (NUDAM)

Rua Pedro Palácios, n. 60, Sala 103/104, Cidade Alta, Vitória/ES

COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS 

RURAIS QUILOMBOLAS – CONAQ

Tel.: (61) 3551-2164 (63) 9 9207 7915 (whatsapp)

Email: conaqadm@gmail.com

COORDENAÇÃO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 

ESPÍRITO SANTO
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Telefone: (28) 9.9982-9566

E-mail: coeq.es@hotmail.com

COMISSÃO QUILOMBOLA DO SAPÊ DO NORTE

Assunto: recomendação sobre os territórios quilombolas situados no Estado do 

Espírito Santo.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 134 

da Constituição da República, incumbida de prestar a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (Artigo 

1o da Lei Complementar Federal no 80/94, modificada pela Lei Complementar 

Federal no 132/2009), por intermédio do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia

(Nudam), presentado pelos Defensores Públicos signatários, e a Defensoria Pública 

da União, por intermédio da Defensoria Regional de Direitos Humanos, no 

exercício de suas atribuições institucionais de promover a tutela do direito à moradia 

e integridade física, bem como da legalidade, Coordenação Nacional de Articulação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, Coordenação Estadual 

das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo – COEQ e Comissão 

Quilombola do Sapê do Norte, apresentar a presente RECOMENDAÇÃO, nos 

termos e pelos fundamentos que se seguem:

As Comunidades Quilombolas do Sapê do Norte se encontram 

territorialmente localizadas entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra 
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– ES, compreendendo atualmente cerca de 30 núcleos. O estilo de vida dessas 

comunidades é baseado na apropriação coletiva dos recursos naturais, com regime 

familiar de plantio, colheita e beneficiamento de seus produtos, pelo sistema de 

rotação de culturas e áreas de cultivo, que possibilita o descanso de algumas porções 

de terras. 

Nos idos de 2003, deu-se início, em âmbito federal, ao processo 

administrativo de reconhecimento, demarcação e titulação dos territórios 

tradicionalmente ocupados pelas comunidades quilombolas em questão. Nada 

obstante, até hoje, nenhuma delas recebeu titulação, o que tem fragilizado as relações 

das comunidades com seu entorno. 

Aproveitando-se desse contexto de vulnerabilidade, os territórios vêm

sofrendo invasões por terceiros desde o ano 2013, porém, no período da pandemia, 

essas ações se intensificaram, chegando a comprometer cerca de 80% (oitenta por 

cento) do território em algumas das comunidades. Tais invasões seriam organizadas 

por “associações”, algumas até com envolvimento de milícias, causando medo e 

apreensão aos quilombolas, que se sentem acuados e limitados a uma pequena 

porção de terra, sem oportunidade de geração de renda.

Diante do reduzido espaço territorial, decorrente da ausência de titularidade 

formal das terras e das invasões citadas, as opções de cultivo ficaram limitadas e 

houve o esgotamento produtivo do solo que, somado à dificuldade de irrigação e à 

poluição dos córregos locais, têm impactado no desenvolvimento e na manutenção 

dessas comunidades e na segurança alimentar desses povos. 

Além disso, a luta quilombola tem enfrentado alguns entraves, inserindo as 

comunidades num contexto de vulnerabilidade falta de apoio e políticas públicas 

específicas. 

Em uma visita técnica realizada no dia 10 de março do presente ano a uma 

das comunidades quilombolas de Conceição da Barra, qual seja, Angelim II, por

representantes da Defensoria Pública do Espírito Santo, Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, Instituto de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER e Secretaria de Estado de Direitos 
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Humanos – SEDH, identificou-se uma série de fragilidades, que refletem a falta de 

apoio e atenção às comunidades quilombolas situadas no território capixaba.

Exemplificadamente, a comunidade em questão é composta por 35 famílias, 

aproximadamente 140 pessoas, numa área total de 13,5 de alqueires. Em uma das 

vilas, há cerca de 18 famílias, em apenas um alqueire de terra, de forma que a 

convivência comunitária e a manutenção das tradições estão ameaçadas pelo 

pequeno território a que foram sendo submetidos. Inicialmente, a ocupação pela 

comunidade abrangia cerca de 750 hectares, o que, de fato, permitia o 

desenvolvimento de uma agricultura de subsistência e a extração sustentável de 

recursos. 

Reconhecidamente 1 , são consideradas como terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua 

reprodução física, social, econômica e cultural, compreendendo, portanto, muito mais 

do que o simples espaço físico em que se verifica a posse direta, abrangendo também 

todo o território historicamente ocupado e cuja exploração sustentável permitia a 

subsistência da comunidade.

Na ocasião da visita, identificaram-se outros fatores de extrema 

vulnerabilidade, como o fato de que a disponibilidade de água potável na região é 

precária, em razão da poluição do córrego Angelim e o desaparecimento de cursos 

d´água em virtude da degradação ambiental. Atualmente, acesso à água própria para 

consumo somente é possível a 5 km do território da comunidade.

Verificou-se que a precariedade das estradas que ligam as vilas também é um 

fato alarmante, já que uma das pontes caiu, há cerca de 3 anos, e não foi reconstruída, 

estando a comunidade em risco ao se utilizar de uma ponte de madeira, construída 

por ela própria. 

Embora os relatos em questão se refiram, especificamente, à Comunidade de 

Angelim II, fato é que muitas das situações de vulnerabilidade se repetem em outras 

comunidades quilombolas, situadas na mesma região, e evidenciam o descaso do 

                                               
1 Vide parágrafo segundo, do art. 2º, do Decreto Federal nº 4887/2003.
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poder público com a situação vivenciada pelos povos tradicionais, de forma geral.

O Direito das Comunidades Quilombolas ao território titulado é garantia 

fundamental expressa no Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo Decreto Federal nº 

4887 de 20 de novembro de 2003, que estabelece o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como as garantias e proteção 

Constitucionais de sua identidade étnica, culturais, tradição, bens de valores materiais 

e imateriais históricos, forma de criar, fazer e viver, inseridas nos artigos 215 e 216. 

Releva destacar que direito do povo quilombola ao território é garantia 

expressa também na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, entre 

outros direitos fundamentais, como o direito das comunidades à autodeterminação e 

à consulta, prévia, livre e informada. Os acordos internacionais assinados pelo Brasil 

reconhecem a titularidade das terras aos povos quilombolas como um direito coletivo 

e inegociável.

Nessa toada, importante frisar que a finalização do processo de demarcação 

e titulação dos territórios quilombola da região, é medida urgente e necessária para 

garantia da segurança desses povos, bem como da perpetuação das tradições 

quilombolas que envolvem o uso da terra de forma coletiva e sustentável. Isso porque 

permite que os quilombolas desfrutem de segurança na posse do território tradicional, 

cultural e historicamente ocupado e desenvolvam, sem ameaças, seu modo de vida 

próprio e peculiar. 

Diante desse contexto:

Considerando a demora excessiva dos procedimentos extrajudiciais de 

reconhecimento, demarcação e titulação das comunidades quilombolas do Sapê do 

Norte, cujo início se deu nos idos de 2004 e até o presente momento não foram 

concluídos, e os efeitos nocivos decorrentes da ausência de titulação, acima narrados;

Considerando o disposto no artigo 3º, do Decreto Federal 4887/2003, que 
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atribui competência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência 

concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Considerando que o artigo 1º, da Lei Estadual nº 5623/98, reconhece a 

propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

quilombolas, em atendimento ao artigo 68 do ATO das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal.

Considerando que o art. 12 do Decreto 4.887/2003 estabelece que sendo 

constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios, o Incra encaminhará os autos para os entes responsáveis pela

titulação;

Considerando a necessidade de se realizar um estudo para levantamento da 

natureza jurídica das terras que compreendem o território das comunidades, a fim de 

possibilitar um encaminhamento para a situação territorial dos quilombos e 

salvaguardar os direitos desses povos tradicionais, de forma célere e adequada;

Considerando que, para a concretização desse estudo, pode vir a ser 

necessária a realização de convênio entre entidades públicas estaduais e entidades 

federais, tais como INCRA;

Considerando que a questão territorial é fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida dos quilombolas, porém, outras vulnerabilidades se encontram 

presentes no dia a dia das comunidades quilombolas mencionadas, em alguns casos, 

violando até mesmo a dignidade desses povos, com a falta de acesso direitos básicos;

Considerando que tais circunstâncias contribuem para a fragilização das 

tradições, do modo de criar, fazer e viver coletivamente desses povos e constitui em 

violação acintosa aos direitos humanos;

Considerando que o acesso a água é um direito fundamental, uma vez que 
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é essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana e dos direitos à vida, à 

saúde, e à moradia (arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, da Constituição Federal de 1988);

Considerando que o Comentário Geral nº 15 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Cultuais da ONU (2002) dispõe que “O direito humano à água 

assegura a todos a água suficiente, potável, aceitável, disponível e acessível para uso 

pessoal e doméstico. Uma quantidade adequada de água potável é necessária para 

evitar a morte por desidratação, para reduzir o risco de doenças relacionadas à água 

e para suprir a necessidade de consumo, a culinária e as necessidades de higiene 

pessoal e doméstica�;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da 

Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde realizaram uma série de recomendações e

orientações para evitar a contaminação em massa pelo vírus do COVID-19,

entre as quais se inserem medidas mínimas de higiene pessoal que, fatalmente,

implicam o uso de água, como a lavagem regular das mãos, de forma que a falta de 

acesso à água potável é ainda mais alarmante na atual situação de pandemia;

Considerando que as soluções para as questões quilombolas precisam ser 

avaliadas de forma estrutural e programada, traçando-se, com a participação de 

representantes desses povos tradicionais, medidas a serem efetivadas em âmbito 

estadual, a curto, médio e longo prazo, de forma a permitir, de fato, a superação das 

vulnerabilidades apresentadas;

Considerando que o Decreto Estadual nº 3007-R instituiu o Comitê Gestor 

Estadual das Comunidades Remanescentes dos Quilombos do Estado com o objetivo 

de promover a articulação dos organismos públicos governamentais no âmbito federal, 

estadual e municipal e as instituições da sociedade civil envolvidas na implementação 

das ações relacionadas às necessidades dessas comunidades, bem como de realizar 

o monitoramento e avaliação dessas ações.;

Considerando que o referido comitê não tem efetividade, atualmente, em que 

pese a relevância de suas funções;

Considerando que sua composição se encontra desatualizada e em 

descompasso com o princípio da participação democrática dos interessados, vez que 
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não inclui representantes das comunidades quilombolas e de entidades de defesa dos

interesses destes, bem que como viola uma das principais normas de Direitos 

Humanos, ratificada pelo estado brasileiro, a Convenção 169 da OIT, notadamente,

no que concerne ao direito de Consulta e participação dos povos afetados;

Por fim, considerando, que há uma corresponsabilidade entre as autoridades 

públicas federais, estaduais e municipais no que tange à situação acima narrada, 

vivenciada pelas comunidades quilombolas do Sapê do Norte, A Defensoria Pública 

do Estado do Espírito Santo, por intermédio do Núcleo de Defesa Agrária e 

Moradia (Nudam) e a Defensoria Pública da União, por intermédio da Defensoria 

Regional de Direitos Humanos, Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais de Quilombolas – CONAQ, Coordenação Estadual 

das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo, 

RECOMENDAM:

1. Seja considerada a possibilidade de se desenvolver um canal 

específico de diálogo constante e democrático das comunidades do 

Sapê do Norte, com o poder público estadual e municipal, através 

de reuniões periódicas, a fim de que as eventuais situações de 

vulnerabilidade possam ser relatadas e avaliadas, com a 

consequente apresentação de providências e medidas a serem 

tomadas a curto, médio e longo prazo.

2. Seja considerada a necessidade de dar efetividade ao Comitê 

Gestor Estadual das Comunidades Remanescentes dos Quilombos 

do Estado, atualizando sua composição, incluindo-se entre seus 

componentes, representantes das comunidades quilombolas do 

Estado e de instituições que exerçam a defesa dos interesses 

destes, para que possam acompanhar, monitorar e avaliar, nos 

termos do Decreto Estadual nº 3007-R, as ações desenvolvidas 

pelo poder público em relação a essas comunidades.

3. Seja estudada a possibilidade de realização de um convênio entre 
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INCRA e IDAF (bem como outras entidades públicas pertinentes), 

com o fito de viabilizar a análise do território reivindicado pelas 

comunidades quilombolas do Sapê do Norte, no que diz respeito à 

existência de terras devolutas e/ou patrimoniais do Estado e, em

caso positivo, diligenciar a reversão dessas áreas para os 

remanescentes de quilombo. 

4. Seja considerada a necessidade de que o poder público estadual e 

municipal sejam interlocutores em relação à esfera federal, a fim de 

solicitar uma atuação mais célere e centrada na finalização dos 

processos demarcatórios e de titulação dos territórios quilombolas 

no Estado do Espírito Santo, como forma de solucionar as 

fragilidades vivenciadas pelas comunidades, atualmente, em 

virtude das disputas fundiárias relatadas, e garantir a segurança da 

posse desses povos tradicionais;

5. Seja avaliada solução para a situação da escassez de água potável 

na comunidade de Angelim II, bem como nas demais que 

eventualmente apresentem questões semelhantes, estabelecendo-

se medidas de pequeno, médio e longo prazo, a fim de possibilitar 

água suficiente, potável, aceitável, disponível e acessível para uso 

pessoal e doméstico, nos termos das legislações internacionais de 

direitos humanos.

Sem mais para o momento, aproveita-se o ensejo para renovar os votos de estima e 

consideração.

Cordialmente,

Antonio Ernesto de Fonseca e Oliveira
Defensor Público Federal – Defensoria 

Vinícius Lamego de Paula
Defensor Público - NUDAM
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Regional de Direitos Humanos

Marina Dalcolmo da Silva

Defensora Pública - NUDAM

Domingos Firmiano Santos

Comissão de Quilombolas Sapê no Norte

Sidineia Nascimento

Comissão de Quilombolas Sapê no Norte

Kátia Santos Penha
Coordenação Estadual das Comunidades 

Quilombolas do Espírito Santo

                   Arilson Ventura
Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas �
CONAQ
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