
NOTA PÚBLICA ! 
A FRENTE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITÓRIOS 
QUILOMBOLAS E O DECRETO 4887/2003. 
 

Vimos por meio desta, ao tomar conhecimento de evento na OAB/RJ, no 
dia 23/01 em que entre os temas está a criação de uma "Confederação" 
a partir da Frente e ainda a discussão da edição de um novo Decreto 
referente a questão Quilombola, que tal proposição não é fruto de 
qualquer discussão coletiva na Frente Nacional em Defesa dos 
Territórios Quilombolas e , tampouco, está de acordo com seus 
documentos básicos e trajetória histórica. 
A Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas faz parte de 
um processo objetivo de rearticulação do Movimento Social Negro e 
Social em decorrência de um paulatino processo de cooptação e 
descaraterização das entidades e ferramentas de luta social construídas 
pela Classe Trabalhadora brasileira. 
A Frente surge a partir da experiência concreta de luta de quilombolas e 
ativistas do Movimento Social Negro em decorrência do aprofundamento 
dos ataques na medida em que avançava o projeto político neocolonial e 
racista em detrimento dos Povos. 
O atrelamento de organizações a esse projeto político do Governo 
Federal, combinado com o aprofundamento da precarização econômica 
, política e social das Comunidades são os fatores preponderantes na 
desarticulação do nosso Povo. 
A Defesa do Decreto 4887/2005 e da Constitucionalidade do mesmo, 
abandonado pela CONAQ, sempre foi um aspecto fundamental de 
nossa resistência, considerando os impactos devastadores de uma 
decisão desfavorável no STF , para as Comunidades Quilombolas e 
para o Povo Negro e setores populares. 
Nunca esteve em nosso horizonte a edição de um novo Decreto , ou 
adequação do mesmo. 
Em 2010, quando em junho realizamos em BSB uma assembléia com a 
presença de centenas de ativistas e quilombolas de vários Estados, 
denunciamos a manobra que levou a aprovar um Estatuto da Igualdade 
racial, vazio de questões centrais para o nosso povo, num acordo 
espúrio nas costas de dezenas de entidades, destacando para a retirada 
de todo o capitulo quilombola ( praticamente era todo o Decreto 
4887/2003 estava inserido), bem como o Fundo de Reparação. O 
Acordo foi protagonizado entre o Senador Paim(PT) e o Senador 
Demóstenes(DEM), cabe destacar que na época , um dos proponentes 
do Seminário no RJ para o dia 23 de janeiro próximo , era o Ouvidor da 
SEPPIR na época o Sr Humberto Adami, que fez uma defesa resoluta 
do Estatuto da Igualdade Racial. 



Há toda evidência existe um esforço cotidiano para se afrontar os 
Direitos das Comunidades Quilombolas e esse esforço conta com 
setores do Movimento, em tarefas nos escalões inferiores do Poder. As 
alterações sucessivas nas instruções normativas do INCRA sobre o 
processo administrativo de demarcação, as "consultas" para 
regulamentação da Convenção 169 da OIT; Portarias como a nª 1 de 
2013 do INCRA , todas medidas que dificultam , burocratizam e trancam 
os processos de Demarcação e Titulação dos Territórios. 
A proposta indicada para o Seminário do Dia 23 de janeiro de 2015 na 
OAB/RJ se situa no marco do que referimos no Parágrafo acima. Que 
adequação ou reedição podemos esperar de um Governo Federal que 
tem como cerejas do bolo de seus Ministérios o Bradesco do Joaquim 
Levi e o CNA da Kátia Abreu ? 
A Carne mais barata no mercado é a carne negra, diz a canção, e a 
linha da Direção da CONAQ, Ventura, Damião , Nelsinho Moralle, 
Marcelo Dias é nos vender , para garantir a sua zona de conforto na 
cozinha da casa grande, junto com as 122 Comunidades Quilombolas 
Tituladas como expresso e indicado no famigerado voto do Ministro 
aposentado do STF , Peluzzo no início do julgamento da ADI 3239. 
Como o estrato do documento da Frente Nacional em Defesa dos 
Territórios Quilombolas demonstra , bem como nas ações concretas de 
luta que estamos essa nõa é nossa posição, pois seguiremos resistindo 
defendendo a Constitucionalidade do Decreto e a necessidade de 
construirmos uma ampla mobilização nesse sentido. 
CONTRA O RACISMO INSTITUCIONAL 
EM DEFESA DO DECRETO 4887/2003 
CONTRA A PEC 215/2000 
FRENTE NACIONAL EM DEFESA DOS TERRITÓRIOS 
QUILOMBOLAS SEÇÃO/RS 
AGENDAS, CAMPANHAS E MOBILIZAÇÕES DELIBERADAS NA 
CÚPULA DOS POVOS EM 2012. 
* Emergencialmente, a questão do plano e lutas envolve a Campanha 
Rio dos Macacos é Aqui, apontando o dia 1.08.2012 como dia nacional 
de luta considerando ser a data prevista pela Marinha do Brasil 
promover o despejo da referida Comunidade em Simões Filho Bahia; 
* A Frente deve estimular a construção de plenárias politicas nos 
estados para preparar não só a ação emergencial da campanha 
proposta, mas também construir e fortalecer as Associações Locais 
combinado as demandas;  
* Colocando como tarefa central para os militantes da frente e da 
coordenação o planejamento e construção nos estados deste processo 
de mobilização coordenado nacionalmente e vinculado às demandas 
nacionais e locais das comunidades quilombolas;  
* A Frente é uma Organização, autônoma e independente e não poderá 



ter vínculos organizativos com quaisquer Organizações e/ou Instituições 
que contrariem a sua Carta de Princípios; 
* Defendemos uma articulação com os Movimentos Sociais do campo e 
da cidade, uma articulação com os que lutam contra o sistema 
capitalista para além das cartas de apoio e moções em anexo, uma 
relação onde possamos garantir a horizontalidade nas nossas 
discussões , mas também uma disciplina militante na execução das 
decisões deliberadas;  
* Resistência contra PECS E ADI, ou qualquer outro tipo de leis que 
firam os interesses e direitos das comunidades quilombolas em especial 
a PEC 215 e ADI 3239 do DEM, e PDC 44/2007 de Valdir Collato do 
PMDB de SC. 


