
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

NOTA INFORMATIVA À SOCIEDADE

o Ministério Público Federal, por seus membros reunidos no I Encontro Regional da 6a
Câmara de Coordenação e Revisão, realizado nos dias 26 a 28 de junho de 2007, em
JoaçabalSC, vêm noticiar à sociedade que:

. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos
raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida, conceito construído com base em
conhecimento científico antropológico e sociológico, e fruto de ampla discussão
técnica, reconhecido pelo Decreto n° 4.887/03 em seu art. 2°.

. Entende-se que são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos todas aquelas necessárias para a garantia de sua reprodução física, social,
econômica e cultural, bem corno aquelas com os recursos ambientais para a
preservação de seus costumes, tradições, cultura e lazer, englobando os espaços de
moradia, os destinados a cultos religiosos e os sítios que contenham reminiscências
históricas, não se restringindo, portanto, ao espaço com presença física atual;

. Entende-se que o conceito de ocupação corno previsto na Constituição Federal
relacionado às comunidades quilombolas é muito mais abrangente e não se confunde
com o de posse, a qual não é exigida para o reconhecimento do direito à titulação do
território; .

. Entendem-se adequados os critérios reconhecidos pelo Decreto n° 4.887/03 e pela
Instrução Norm~tiva INCRA 20/05 para definir as dimensões do território ocupado
pelos remanes~ntes das comunidades dos quilombos, os quais se fundamentam em
interpretação conjunta do art. 68 do ADCT e dos arts. 170, caput e incisos lU, VI e
VII, 215 e 216 da Constituição Federal;

. Entende-se que não pode haver deslocamento dos remanescentes das comunidades
quilombolas do seu território;

. Entende-se que a indenização dos títulos de propriedade válidos de eventuais não-
quilomboIas que estejam sobre as áreas definidas corno território quilombola deverá
ser em dinheiro;

. Entende-se que eventuais não-quilombolas, sem títulos de propriedade válidos, que
estejam sobre as áreas definidas corno território quilombola, têm direito ao
reassentamento pelo INCRA, desde que integrem a clientela respectiva;

. Entende-se que a desintrusão do território quilomboIa deve ocorrer de forma célere,
visando a evitar conflitos sociais;

. Entende-se que o INCRA e demais órgãos competentes devem monitorar o território
quilombola pleiteado, a fim de que o mesmo não seja degradado até o encerramento
do processo de desintrusão;

. Entende-se que é necessário fortalecer os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, em
especial na construção de sua autonomia, e os Conselhos Distritais de Saúde
Indígena, sendo importante a participação dos Procuradores da República e do corpo
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de analistas periciais em Antropologia nas reuniões dos Conselhos;
. Entende-se necessária uma atuação conjunta entre Ministério Público Federal e

Ministério Público do Trabalho no que tange à contratação dos Agentes Indígenas de
Saúde -AIS e Agentes Indígenas Sanitários - AISAN;

. Entende-se que as contratações dos AIS e AISAN devem ser feitas de forma direta
pela FUNASA ou pelas entidades federadas, observada a necessidade de processo
seletivo, conforme a regulamentação estabelecida pela Lei 11.350/2007 e os
princípios constitucionais que regem o respeito à diversidade cultural;

. Entende-se que os trabalhos de regularização das terras indígenas demarcadas pelas
portarias do Ministério da Justiça de 19/04/07 (dentre as quais Araçaí, Xapecó, Toldo
Pinhal e Imbu) atendem aos preceitos constitucionais e deverão ter regular
prosseguimento;

. Entende-se que, quanto à aquisição de terras para os indígenas, via compensações
ambientais, este procedimento não se confunde com o de eleição de áreas pela
FUNAI (Estatuto do Índio), devendo DAF/FUNAI que dê regular continuidade aos
procedimentos demarcatórios, em atendimento à obrigação constitucional do órgão;

. Entende-se que a FUNAI e a FUNASA deverão realizar as obras, programas e
serviços sob sua atribuição também nas terras indígenas não demarcadas.
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