
CONCLUSÕES DO IX ENCONTRO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL NA DEFESA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS  E MINORIAS

Os  membros  do  Ministério  Público  Federal  que  oficiam  na  defesa  das  populações
indígenas e minorias, reunidos em São Luiz – MA, comprometem-se com as seguintes
deliberações  relativas  à  defesa  das  comunidades  remanescentes  de  quilombos,
aprovadas na plenária realizada no dia 23 de novembro de 2007:

1. Conceito de remanescentes de comunidades de quil ombos
-  Consideram-se  remanescentes  das  comunidades  de  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. 2º.

2. Reconhecimento das comunidades
- A auto-identificação do grupo é um critério adequado e suficiente para o reconhecimento
da comunidade como remanescente de quilombo, destinatária do art. 68 do ADCT e da
Convenção 169 da OIT. Quaisquer exigências que se façam, especialmente no tocante à
caracterização  étnica  do  grupo,  são  descabidas,  e  caso  impliquem  e  protelação  do
processo, atentatórias aos direitos dos quilombolas.

3. Territórios ocupados pelas comunidades
-  São  terras  ocupadas  por  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  aquelas
necessárias para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, bem
como  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.

-  O  conceito  de  ocupação  como  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 o reconhecimento do direito à titulação do território

-  Entendem-se  adequados os  critérios  reconhecidos  pelo  Decreto  nº  4.887/03  e  pela
Instrução Normativa Incra nº 20/05 para definir as dimensões do território ocupado pelos
remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos,  os  quais  se  fundamentam  em
interpretação conjunta do art. 68 do ADCT e dos arts. 170, caput e incisos IV, VI e VII, 215
e 216 da Constituição Federal.
 
- O arrendamento de terras quilombolas a indivíduos não-quilombolas é possível como
alternativa provisória de geração de renda, uma vez que não há vedação no ordenamento
jurídico. Admite-se o arrendamento provisório da área, observadas as singularidades do
caso concreto, uma vez que essa prática pode vir a ser utilizada pelo grupo, a fim de
garantir  a  sua  subsistência,  sem descaracterizar  a  comunidade.  A  administração  dos
recursos deve ser efetuada pela própria comunidade, por meio de seus representantes.

4. Possibilidade de deslocamento da comunidade de s eu território
- Não pode haver deslocamento dos remanescentes das comunidades quilombolas do
seu  território,a  não  ser  excepcionalmente,  nos  termos  do  disposto  no  art.  16  da
Convenção nº 169 da OIT;



5. Direitos individuais e de terceiros sobre o terr itório quilombola
-  A indenização dos títulos de propriedade válidos de eventuais  não quilombolas que
estejam sobre áreas definidas como território quilombola deverá ser em dinheiro. Quanto
aos  quilombolas  de  detenham títulos  de  propriedade  localizados  dentro  do  perímetro
delimitado  como território  do  quilombo,  o  cabimento  de  indenização  deverá  levar  em
consideração as especificidades do caso concreto.

- Eventuais não quilombolas, sem títulos de propriedade válidos, que estejam sobre as
áreas  definidas  como território  quilombola,  têm direito  ao  reassentamento  pelo  Incra,
desde que integrem a clientela respectiva.

-  A desintrusão do território  quilombola  deve ocorrer de forma célere,  a fim de evitar
conflitos sociais.

6. Políticas públicas destinadas aos remanescentes de quilombos
-   Os  programas  de  geração  de  renda  para  o  desenvolvimento  social,  econômico  e
cultural das comunidades quilombolas são importantes, na medida em que fomentam a
manutenção da cultura do grupo e permitem a adoção de planos voltados à utilização do
território.  Devem,  contudo,  estar  sempre  alinhados  às  necessidades  e  demandas  da
comunidade remanescente de quilombo, e atender às suas especificidades.

7. Atuação política e institucional contra os direi tos dos quilombolas – Utilização da
mídia
- Considera-se inaceitável a mobilização e atuação política desenvolvida pelos ocupantes
não quilombolas das áreas pleiteadas pelas comunidades no sentido de deslegitimar a
identidade das comunidades remanescentes de quilombo e suas conseqüências jurídicas,
em especial a maciça utilização da mídia para desqualificar a imagem dos remanescentes
das comunidades de quilombos frente à opinião pública.

- Para coibir tais práticas, o Ministério Público deverá se articular local e nacionalmente –
e  mesmo  no  campo  internacional  –  na  defesa  das  comunidades  remanescentes  de
quilombo, através de audiências públicas, uso de direito de resposta coletivo e demais
instrumentos  apropriados,  manifestando-se  em  espaços  coletivos  de  discussão,
informando a população e participando da formação da opinião pública. A via judicial para
responsabilização e para busca de indenização deverá ser utilizada quando cabível.

-  Com  relação  às  autoridades  públicas  que  agem  contra  a  implantação  de  direitos
quilombolas,  adotam condutas  racistas  ou  discriminatórias,  deverão  ser  propostas  as
ações cíveis e criminais pertinentes. A divulgação pública do trabalho desenvolvido pelo
Ministério Público Federal na prevenção e repressão a tais ilicitudes é importante para
reduzir a incidência de tais práticas.

8. Segurança Nacional
-  A  participação  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional  –  GSI  da  Presidência  da
República  e  do  Conselho  de  Defesa  Nacional  no  processo  de  titulação  dos
remanescentes das comunidades de quilombos não se justifica, uma vez que a busca de
direitos  de  minorias  não  caracteriza  produção  de  conflito  atentatório  ao  Estado
Democrático de Direito. Ao contrário, consiste em exercício de cidadania necessário à
manutenção dos valores da Nação. Ademais, escapa à atribuição legal  de tais órgãos
definir quilombo ou território relativo aos remanescentes de comunidades de quilombos,
estando  os  pareceres  emitidos  por  esses  órgãos,  portanto,  em  desacordo  com  a



legislação e a Constituição Federal.

9. Competência para propositura de ação
-  A  competência  territorial  para  eventual  ação  judicial  anulatória  do  procedimento
administrativo de identificação, delimitação, demarcação e titulação de terras quilombolas
define-se pelo lugar do território. Em primeiro lugar, porque se trata de uma ação em que
estão envolvidos interesses coletivos,  o que justifica a aplicação analógica das regras
previstas para a Ação Civil Pública. Em segundo lugar, porque essa é a única forma de
assegurar o acesso à Justiça e a paridade de armas às comunidades quilombolas.

São Luís, 23 de novembro de 2007


