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NOTA EM DEFESA DO DECRETO 4.887/2003 
 
Considerando ter voltado à pauta de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
a votação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.239, com votação prevista 
para o dia 16 de agosto de 2017, expressamos publicamente posição em defesa do 
Decreto 4.887/2003. 
 
A ADI 3.239 discute a constitucionalidade do Decreto Federal n° 4.887, de 20 de 
novembro de 2003, que regulamenta o procedimento de titulação dos territórios 
quilombolas no Brasil. A ação foi ajuizada em 2004 pelo antigo Partido da Frente 
Liberal (PFL) – atual Partido Democrata (DEM) - e poderá parar a execução dos 
trabalhos conduzidos pelo Incra. 
 
O julgamento da ADI 3239 é decisivo para as comunidades quilombolas e para o 
Incra, enquanto Autarquia que executa essa política. Caso o Decreto Federal n° 
4887/03 seja julgado inconstitucional, não haverá marco normativo regulamentador e 
o Incra ficará impedido de trabalhar nas ações de regularização fundiária, o que 
resultará na paralisação dos processos para titulação de terras quilombolas no Incra. 
 

Consideramos que o Decreto Nº 4.887/2003 encontra consonância com o disposto nos 
artigos 215 e 216 Constituição Federal; Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais; Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT); 
Decreto 6.040/2007 e Decreto 6.261/2007, sendo instrumento adequado ao pleito de 
garantir a reprodução física, social, econômica e cultural das comunidades 
remanescentes de quilombos.  
 
Durante os 14 anos de vigência do decreto, foram abertos no Incra mais de 1,6 mil 
processos de regularização fundiária de Territórios Quilombolas em todo o Brasil. 
Com fundamentação neste normativo houve a publicação de 238 Relatórios Técnicos 
de Identificação e Delimitação (RTID), composto por complexos estudos que narram 
pela primeira vez a história do processo de ocupação das terras, da resistência 
territorial, cultural e comunitária no país contada a partir da perspectiva dos 
descendentes dos escravos. 
 
Além disso, foram publicadas 140 Portarias de Reconhecimento e 82 Decretos de 
Desapropriação por interesse social. Como resultado dessas ações até o momento 
foram expedidos 113 títulos, em 40 Territórios Quilombolas, que abarcam 123 
comunidades, beneficiando cerca de 5 mil famílias, com a área total de 158.996,4184 
hectares, somente pelo Incra, sem contar os títulos expedidos pelos órgãos de terras 
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estaduais, que possuem competência concorrente. Para tanto, a autarquia investiu no 
período de 2004 a 2017 mais de 280 milhões de reais nas ações de reconhecimento e 
indenização de imóveis incidentes em Territórios Quilombolas. 
 
Reconhecer a validade do Decreto 4.887/2003 é garantir o direito à terra para as 
múltiplas configurações com que se deram os quilombos e os diversos processos 
históricos e sociais pelos quais passaram e, que, lamentavelmente, resultam em 
diversas situações de profunda vulnerabilidade e conflito. 
 
Cabe ressaltar ainda que o Decreto nº 4887/2003 foi editado após um longo processo 
de diálogo com a sociedade civil, que resultou num consenso com entidades 
representativas do movimento quilombola que questionavam o Decreto anteriormente 
vigente, o Decreto 3.912/2001 que restringia o acesso de quilombolas à terra. 
 
Pelas razões arroladas acima nos preocupamos com os efeitos desse julgamento da 
ADI 3.239 para as Comunidades Quilombolas e para a política de regularização 
fundiária de quilombos do Incra. e reafirmamos compromisso com essa agenda e 
reconhecimento da importância dessa política. 
 
Outros riscos às comunidades 
A declaração de inconstitucionalidade do Decreto 4.887/2003 colocaria em risco não 
somente a regularização fundiária quilombola, mas uma série de benefícios 
conquistados historicamente pelos afrodescendentes como a garantia de defesa 
judicial e a assistência jurídica para defesa da posse dos territórios tradicionalmente 
ocupados por essas comunidades contra esbulhos e turbações, que é executada pelo 
Incra e FCP. 
 
A importância do Decreto 4887/2003 decorre ainda do reconhecimento da 
autoatribuição de identidade quilombola, com procedimentos normatizados pela 
Fundação Cultural Palmares (FCP) que tem a competência para proceder a 
certificação das comunidades autodefinidas como remanescentes de quilombos e por 
sua inscrição em um Cadastro Geral, conforme informa a Portaria FCP nº 98/2007. 
Destaca-se que a certidão emitida pela FCP é o principal instrumento jurídico para o 
acesso a diversas políticas públicas.  
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