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EDITORIAL

No atual contexto de ameaças aos direitos conquista-
dos na Constituição Federal e de efetivos retrocessos nas po-
líticas públicas federais destinadas às comunidades quilom-
bolas, assistimos a um crescente processo de judicialização 
do acesso dessas comunidades aos direitos mais elementa-
res. Mesmo depois das decisões favoráveis nos tribunais su-
periores, os direitos quilombolas continuam sendo questio-
nados e não foram, na prática, incorporados ao repertório de 
uma larga faixa dos chamados operadores da justiça. O cam-
po jurídico surge, portanto, como um dos caminhos prioritá-
rios de realização dos direitos quilombolas, ao mesmo tempo 
em que tem se mostrado ambíguo e contraditório no reco-
nhecimento e na efetivação desses direitos. 

Na roda de conversa que realizamos com as militan-
tes do campo jurídico quilombola Sandra Andrade, Vercilene 
Dias e Maíra Moreira, publicada no BPQ#4, tal importância 
da luta jurídica ficou evidente. Como chama atenção Sandra 
Andrade:

Assim que este governo ganhou, a nossa sede 
em Brasília foi pichada. Nós estávamos correndo risco. 
Hoje nós não temos diálogo. Os primeiros três meses 
dele [foram para] destituir tudo! Mas ele falou antes, 
né, que ele não ia titular nenhuma terra indígena, e 
muito menos quilombola. E foi o que ele fez. Além de 
não titular, destituiu todos os órgãos que trabalhavam 
com a política quilombola. Nós não temos diálogo den-
tro deste governo! Nós passamos a sofrer perseguição 
gratuita, sem a gente realizar nenhuma ação. Porque 
como é que nós vamos pra rua, sendo que nós já es-
távamos sendo perseguidos, só de ele ter ganhado? 
Numa canetada ele destruiu tudo o que a gente le-
vou anos pra conquistar dentro do governo! E qual é a 

QUILOMBOS E JUDICIALIZAÇÃO
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estratégia de ação nossa dentro deste governo? Tudo 
nosso está sendo judicializado. (BPQ#4, 2021: 19)

Tal judicialização acabou por se manifestar, por exem-
plo, na criação do coletivo de advogados populares e quilom-
bolas Joãzinho do Mangal, que divide tarefas com a assesso-
ria quilombola da própria Conaq no encaminhamentos das 
questões mais localizadas e das questões que o próprio mo-
vimento considera estratégicas. E, no plano da chamada liti-
gância estratégica, algumas decisões importantes vão sen-
do conquistadas. A primeira delas foi a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de 2018, com relação à ADI 3239/2003, 
que reconheceu a legitimidade do decreto presidencial 
4887/2003. Trata-se, portanto, de uma importante conquista, 
mas alcançada em conjuntura desfavorável à sua realização 
plena: a decisão desobstrui inúmeros processos de regulari-
zação fundiária paralisados sob o argumento da insegurança 
jurídica, mas faz isso ocorre já durante o governo atual, no 
qual outros fatores paralisam tais processos.

Outra decisão importante do STF, tomada este ano, foi 
relativa à Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF 742/2020) na qual a Conaq e cinco partidos 
políticos demandam medidas emergenciais para garantir a 
dignidade e os direitos das populações quilombolas, além da 
preservação de seu modo de vida. Com base nela, o STF de-
terminou que o governo federal estabelecesse um plano de 
contingência para proteger as comunidades durante a pan-
demia, obrigando também a paralisação, até o fim da pan-
demia, das ações na Justiça que envolvem posse e proprie-
dade de terras quilombolas, o que inviabiliza a continuidade 
das ações de reintegração de posse que vinham sendo movi-
das contra tais comunidades. Mas, é necessário registrar que, 
além da própria decisão substantiva, outra conquista expres-
sa nesta decisão foi o reconhecimento, por parte do STF, da 
legitimidade da Conaq para propositura de ações nesse nível 
de discussão.

Há uma estreita conexão entre tais conquistas, no pla-
no da litigância estratégica, e as lutas pontuais das comuni-
dades quilombolas nos tribunais estaduais e federais de pri-
meira e segunda instância, mas essa conexão não é imediata 
e nem sempre é unívoca. Seja por racismo institucional, seja 
pelo arcaísmo do nosso sistema de justiça, há muitos desvios 
e formas de contenção na cadeia de transmissão de legitimi-
dade e interpretações entre uma ponta e outra da judicializa-
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ção dos direitos quilombolas. Por isso, a importância do tema 
da judicialização se manifesta também na crescente produ-
ção de pesquisas no campo do Direito ou das Ciências Sociais 
aplicadas ao Direito, sobre as causas, características e efeitos 
da judicialização dos direitos quilombolas. É justamente a es-
sas reflexões que dedicamos este número do BPQ|Pesquisa.

O primeiro texto, assinado por Thaisa Held, professora 
da Faculdade de Direito e Relações Internacionais (Fadir) da 
UFGD, e por Girolamo Treccani, professor da Faculdade de 
Direito (ICJ) da Ufpa, nos apresenta as primeiras considera-
ções decorrentes da colaboração entre seus respectivos gru-
pos e projetos de pesquisa sobre situações de judicialização 
da regularização fundiária quilombola diante dos entraves 
administrativos do Incra. Para isso, o texto apresenta o con-
ceito de justiça socioambiental e oferece alguns exemplos da 
sua aplicação em contextos de controvérsia jurídica sobre di-
reitos territoriais de comunidades quilombolas.

O segundo texto, de Alexander Pereira, aluno de Ciên-
cias Sociais e bolsista Pibic pelo LaPPA-Unicamp, e de Lara 
Miranda, mestranda em Sociologia e pesquisadora do Ne-
gra-UFF, também resulta da convergência entre diferentes 
pesquisas, mas, neste caso, ambas desenvolvidas no Núcleo 
Afro-Cebrap. O texto aborda o tema da violência que atin-
ge as comunidades quilombolas, lançando mão dos relató-
rios da CPT e da Conaq, assim como da busca sistemática do 
tema na imprensa e nas mídias, de forma que lhes permi-
te caracterizar o aumento dos conflitos fundiários envolven-
do comunidades quilombolas, assim como destacar alguns 
desses casos. 

O texto de Alessandra Jorge, doutoranda em Sociolo-
gia, pesquisadora dos Datauff e do Nees-UFF, e de Alessandro 
Leme, professor de Sociologia da UFF, traz um importante 
levantamento das ações judiciais envolvendo comunidades 
quilombolas que correm nos tribunais superiores. O texto, 
que faz parte da pesquisa de doutorado da Alessandra, traz 
uma primeira caracterização das 142 decisões do TRFs, das 10 
decisões do STJ e das 6 decisões do STF relativas a conflitos 
territoriais quilombolas, entre as quais os autores identificam 
os 4 principais temas: questionamento de constitucionalida-
de do direito quilombola, ações possessórias, ações de nuli-
dade de processos administrativos da União e, por outro lado, 
ações questionando a inércia da União. 

O texto de Matheus Leite, professor Faculdade de Direi-
to da PUC Minas e advogado da Federação das Comunidades 
Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo, é enfático 
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aos nos propor a reflexão sobre o que ele chama de “sistema 
de justiça arcaico”. Segundo Matheus, os sujeitos historica-
mente destituídos de direitos foram incorporados pelos “no-
vos direitos” estabelecidos pela Constituição de 1988, mas a 
realização e a eficácia desses novos direitos encontra grande 
obstáculo em um sistema de justiça que reage à novidade 
e reafirma constantemente seu arcaísmo. Para demonstrar 
sua proposição, o texto descreve o processo de resistência das 
comunidades quilombolas do Serro ao avanço dos projetos 
minerários sobre suas terras e águas, assim como transcreve 
trechos de peças judiciais produzidas nesse processo que, de 
fato, são exemplares da ideia de arcaísmo.

O último texto, de Isabela da Cruz, bacharel em direito 
pela UFRP (Pronera) e mestranda em Sustentabilidade junto 
a Povos e Territórios Tradicionais (MESPT) da UnB, apresenta 
o percurso da sua comunidade, Paiol de Telha (PR), pelos tri-
bunais, desde o começo dos anos de 2000, quando teve iní-
cio um processo judicial que pretende retirar da comunidade 
as terras que lhe foram doadas há cerca de 150 anos e que ela 
ocupa desde então. Nesse texto, que resulta da sua disserta-
ção de mestrado, Isabela reflete sobre o caráter pedagógico 
do processo de judicialização, sobre a forma absolutamen-
te desigual do tratamento recebido pela comunidade e pela 
cooperativa agrária que pleiteia sua terras por parte do siste-
ma de justiça, assim como sobre os sentidos de justiça que 
orientam seu povo.

Esperamos que este conjunto de trabalhos ajude a 
aproximar o leitor comum e os militantes quilombolas de al-
guns dos conceitos e pesquisas acadêmicas que se dedicam 
a pensar sobre acesso à justiça e processos de judicialização 
dos direitos quilombolas

Finalmente, neste número temos a felicidade de contar 
um excepcional ensaio fotográfico sobre a comunidade do 
Mocambo, também da autoria de um advogado.  As fotos do 
delegado da Polícia Civil de Sergipe, Wanderson Bastos An-
drade, surpreendem por sua plasticidade e sensibilidade, jo-
gando uma nova luz sobre esse boletim, mas também sobre 
nossas expectativas quanto aos agente do sistema de justiça.

Boa leitura

José Maurício Arruti
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QUILOMBOLAS E JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL: 
NOTAS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

01

Thaisa Maira Rodrigues Held1

Girolamo Domenico Treccani2

Palavras-chave: quilombolas; acesso à justiça; 
conflitos socioambientais.

Resumo: O texto tem por objetivo provocar reflexões sobre a 
atuação do Poder Judiciário em ações que envolvem confli-
tos socioambientais nas comunidades quilombolas sob duas 
perspectivas: no que se refere ao resultado da provocação 
de entidades representativas, como a Defensoria Pública da 
União e o Ministério Público Federal na judicialização da re-
gularização fundiária; e em ações em que as comunidades 
figuram no passivo da discussão sobre seus direitos territo-
riais. Adotou-se nesta etapa de pesquisa o método dedutivo 
e acesso às fontes bibliográficas e coleta de informações e 
dados secundários. Pode-se afirmar que há uma complexi-
dade na atuação do Judiciário, uma vez que esta nem sem-
pre objetiva a justiça socioambiental.

1 - Doutora em Direi-
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Introdução

Este texto reflete a fase inicial de interlocuções entre 
as pesquisas do Grupo de Pesquisa Luta pela Terra (UFGD) 
e do Projeto de Pesquisa Jurisprudência Socioambiental dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (JUSP/CIDHA/UFPA), cujo 
tema central é discutir a judicialização da regularização fun-
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diária quilombola ante os entraves dos processos administra-
tivos do Incra. Parte-se do conceito de justiça socioambiental, 
que visa mitigar ou reparar as consequências dos conflitos 
socioambientais vividos pelas comunidades quilombolas por 
meio da atuação do Judiciário, provocado pela Defensoria 
Pública e pelo Ministério Público Federal. No entanto, o des-
fecho das ações nem sempre é favorável aos quilombolas, e 
percebe-se uma complexa controvérsia na judicialização de 
conflitos, que, por vezes, são acirrados pelo próprio Judiciário.

Justiça socioambiental: um caminho possível?

Os diálogos sobre justiça atrelada ao socioambientalis-
mo não são recentes e nasceram de uma reflexão sobre os 
conflitos ambientais e suas conexões com o racismo ambien-
tal nos Estados Unidos na década de 70, o que continuou sen-
do abordado por especialistas em convenções internacionais, 
como a Eco92, e gerou debates sobre a vulnerabilidade de 
diversos povos, como as comunidades quilombolas, vítimas 
de injustiças ambientais (Ribeiro, 2017, p. 157). No Brasil o so-
cioambientalismo “nasceu na segunda metade dos anos 80, 
a partir de articulações políticas entre os movimentos sociais 
e o movimento ambientalista” (Santilli, p. 31). Mas o conceito 
de justiça ambiental só pode ser visto como o resultado dos 
processos de lutas dos movimentos sociais, como adverte Ac-
serad (2010, p. 111). Nos últimos anos a reflexão de pesquisado-
res de universidades se somou aos debates promovidos pelos 
movimentos sociais e ambientalistas permitindo um avanço 
significativo nesta questão. 

A justiça socioambiental considera os sujeitos vulnera-
bilizados como protagonistas na luta por direitos, sobretudo 
ao território, local de disputa e de acirramento de conflitos, 
como vêm demonstrando os relatórios anuais da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e o relatório Racismo e Violência con-
tra Quilombolas, da Coordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), em 
parceria com a organização Terra de Direitos, publicado em 
2018. Depois de reconhecer e destacar os avanços significa-
tivos conquistados pelos Povos e Comunidades Tradicionais 
(PCTs) na Constituição de 1988, Marés (2020, p. 116) atesta: “[os 
direitos] estão estabelecidos na Constituição com belos e pro-
fundos textos, mas com armadilhas capazes de os tornar de 
difícil aplicação”. É nesse contexto que inserem os trabalhos 
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dos projetos citados acima: auxiliar na construção de uma ju-
risprudência favorável aos PCTs.

Importa discutir a atuação do Estado na resolução ou 
mitigação dos conflitos socioambientais ou em sua potencia-
lização. Moreira (2018), ao tratar da dubiedade do Estado, que 
ora impõe políticas de retrocessos ou até não implementa 
direitos básicos, ora atua como mediador de conflitos, chama 
atenção para o fato de que os agentes externos aos conflitos, 
como os que atuam no Sistema Judicial – Ministério Público, 
Defensoria Pública, Advocacia e Magistratura –, necessitam 
repensar os limites das próprias instituições, mas também a 
forma de interpretação à luz do socioambientalismo, consi-
derando os direitos dos sujeitos coletivos reconhecidos pela 
Constituição, pelos tratados internacionais e pelas leis infra-
constitucionais.

Quilombos e obstáculos ao reconhecimento de 
seus direitos territoriais

Desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, a 
implementação de direitos nela reconhecidos tem sido uma 
árdua luta, sobretudo para as comunidades quilombolas 
que puderam sonhar com o reconhecimento de seus territó-
rios, conforme determina o artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). Este seria o primeiro pas-
so para que o Estado pudesse reparar minimamente parte 
das mazelas da escravidão. Os debates promovidos pelos es-
tudiosos e movimentos negros pós-88 – período em que se 
“comemorava” o centenário da falsa abolição da escravidão – 
se estenderam até que pudéssemos chegar ao atual Decreto 
n. 4887, em 2003, que regulamenta a regularização fundiária 
dos quilombos e que foi questionado no Judiciário por anos 
quanto à sua constitucionalidade, na Ação Direta de Incons-
titucionalidade 3239, mas felizmente foi validado pelo Supre-
mo Tribunal Federal, em 2018.

Entretanto, diversos aspectos cruzaram o caminho da 
titulação, desgastado pelos entraves com posseiros de pe-
quenas e médias áreas e latifundiários que disputam os terri-
tórios com a vantagem de terem registros das áreas em car-
tório e serem bastante influentes política e economicamente. 
Isso fez e faz com que os processos administrativos em trami-
tação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) demorem anos a fio.
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Os gargalos normativos internos do Incra também re-
presentam um entrave, a exemplo da Instrução Normativa 
57/2009, que estabelece uma burocratização de procedimen-
tos para a confecção do Relatório Técnico de Identificação e 
Demarcação (RTID), o que se agrava com a falta de estrutura 
e servidores no órgão, que cada vez mais tem sido sucatea-
do, sobretudo após a ascensão dos governos neoliberais, em 
2016, não possuindo condições de implementar com efetivi-
dade as políticas públicas diferenciadas aos quilombolas.

A desidratação orçamentária para regularizar as terras 
quilombolas não é problema recente. Em 2019 houve uma 
redução de 93% da destinação orçamentária para a regulari-
zação fundiária quilombola em todo o país, em comparação 
com a do ano de 2009, o que inviabiliza a manutenção dos 
processos no Incra, pois apenas para o pagamento das inde-
nizações em 17 processos de desapropriação são necessários 
ao menos R$ 27 milhões, ao passo que o valor total destinado 
a todos os processos foi de R$ 3.423.082,00 (Schramm, 2019). 

Em 2019, apenas as comunidades de Invernada dos Ne-
gros, em Campos Novos-SC, e de Paiol de Telha, em Reserva 
do Iguaçu-PR, viram, finalmente, a fase final de regularização 
de seus territórios acontecer. Mas ambos os territórios foram 
parcialmente titulados e Paiol de Telha, somente após de-
terminação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para 
que a União destinasse recursos ao Incra para a conclusão do 
processo, resultado do julgamento de uma ação civil pública 
ajuizada em 2018. 

De acordo com o levantamento da situação fundiária 
quilombola em 2019, feito pela organização Terra de Direitos, 
considerando o orçamento, os 1.716 processos em andamen-
to – que não representam a real demanda, pois muitas comu-
nidades não deram entrada no requerimento – e sobretudo o 
cenário político, seriam necessários 1.170 anos para a titulação 
(Schramm, 2019).

De lá para cá, o órgão federal literalmente paralisou 
suas atividades, não por ordem expressa, mas por inviabilida-
de financeira, o que fez com que servidores se mobilizassem 
e buscassem emendas parlamentares, como apurou Lopes 
(2021) em relação às verbas para a reforma agrária. Em 2020, 
só parte do território da comunidade de Rio dos Macacos, na 
Bahia, foi titulada com uma área de 97,84 ha, enquanto em 
2021 nenhum território quilombola foi titulado. Considerando 
que as titulações realizadas pelo atual governo federal repre-
sentam só 0,032% das áreas tituladas desde 1995, verifica-se 
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que a implementação do artigo 68 será mais morosa ainda.
Diante da denegação do Executivo, as comunidades 

cada vez mais têm se articulado para buscar alternativas, 
como bater às portas do Judiciário em busca de justiça.

Judicialização da regularização fundiária versus 
judicialização dos conflitos: entre a promoção e o 
entrave à justiça socioambiental

Diante das dificuldades em se garantirem os direitos 
reconhecidos por lei, sobretudo a titulação de seus territórios, 
as comunidades quilombolas têm buscado o acesso à justiça 
socioambiental, aqui compreendida de maneira mais com-
plexa: a) se e de que maneira os quilombolas têm acesso à 
justiça e b) como tem sido a atuação do Judiciário na repara-
ção das injustiças e/ou garantia de direitos socioambientais, 
em caso de não efetividade do Executivo, por parte do Judi-
ciário.

Quanto ao primeiro aspecto, tendo em vista a hipos-
suficiência e a falta de acesso a defensores particulares, a 
Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Fe-
deral (MPF) têm atuado a favor das comunidades por meio 
de Ações Civis Públicas (ACPs). Exemplo de atuação exitosa 
da DPU foi a condenação do Incra à conclusão dos procedi-
mentos de titulação dos territórios quilombolas de Sete Bar-
ras, Porto Velho, Córrego das Moças, Estreitinho, Bairro Três 
Canais, Tatupeva e Praia do Peixe, em Bocaiúva do Sul, esta-
do do Paraná, na ACP que questionava o atraso do processo 
administrativo, justificado pelo Incra pela falta de recursos 
(Anadef, 2020).

O MPF, além da titulação dos quilombos, também rei-
vindica a condenação do Incra e da União por dano moral 
coletivo, como forma de reparar a morosidade, como ocorreu 
na atuação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cida-
dão (PRDC) em favor da Comunidade do Povoado de Pimen-
tel, em Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais (MPF, 2021).

Entretanto, o Judiciário nem sempre se atém ao que 
determina o artigo 68 ou até mesmo à existência de reconhe-
cimento, ainda que não implementado, do direito ao territó-
rio das comunidades nos processos administrativos no Incra 
e nas Certidões de Autoafirmação, expedidas pela Fundação 
Cultural Palmares – antes das paralisações impostas pelo 
atual presidente, Sérgio Camargo. Muitas vezes, os juízes, seja 
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por interpretarem o conceito de quilombo de maneira arcai-
ca, seja pela parcialidade em favor dos não quilombolas in-
teressados nas áreas, indeferem as reivindicações, tornando 
também morosos e injustos os processos judiciais.

De forma bastante conflituosa, também têm atuado 
nas ações possessórias em desfavor dos quilombolas, orde-
nando despejos e potencializando a violência contra mulhe-
res, idosos, crianças, pessoas com deficiência, sem qualquer 
amparo às famílias, mesmo depois da reversão das decisões, 
como é o caso do despejo ocorrido em Mata Cavalo, em Nos-
sa Senhora do Livramento, estado de Mato Grosso, em 2017 
(Held, 2020). 

Os trabalhos desenvolvidos perlo Grupo de Pesquisa 
Luta pela Terra (UFGD) e pelo Projeto de Pesquisa Jurispru-
dência Socioambiental dos Povos e Comunidades Tradicio-
nais (Jusp/CIDHA/UFPA) visam coletar e sistematizar as in-
formações relativas aos processos de reconhecimento de 
domínio que se arrastam ao longo do tempo. No caso do Jusp 
estão sendo analisados 6 processos em tramitação perante 
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que envol-
vem 86 comunidades. O resultado preliminar mostra como 
os quilombolas conseguiram algumas vitórias na esfera judi-
cial, sendo agora necessário verificar em que medida essas 
decisões favoráveis irão agilizar a expedição de títulos. 

Considerações finais

Os elementos trazidos neste texto são suficientes para 
demonstrar que a judicialização dos conflitos e da regulariza-
ção fundiária tem cada vez mais ocorrido, diante da sistemá-
tica demora administrativa da titulação dos quilombos, exi-
gindo do juiz uma atuação de acordo com os significados da 
justiça socioambiental, caminho longo, mas possível. 

Os trabalhos desenvolvidos até agora mostram que 
esse caminho garante algumas vitórias na esfera judicial, 
apesar de que também esses processos tramitam durante 
um certo número de anos. O próximo desafio dessas pesqui-
sas será verificar a real eficácia dessas decisões na expedição 
de títulos. 

Podemos desde já estar certos de uma coisa: na me-
dida em que a academia presta serviço e atua em conjunto 
com os movimentos sociais, a Justiça Socioambiental se con-
solida.
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DIREITOS QUILOMBOLAS E JUSTIÇA 
POPULAR:AGORA A LUTA É PELA 
DEMOCRATIZAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO BRASILEIRO

02

Introdução

O Direito é uma prática social destinada a regular o 
convívio humano, por meio da positivação de princípios con-
siderados justiciáveis num dado grupo social. Os princípios 
definem as liberdades básicas e os critérios de distribuição 
de recursos e oportunidades sociais.

Esses princípios emergem da luta social pela superação 
das relações de opressão e exploração existentes numa dada 
sociedade. As relações de opressão e exploração se caracte-
rizam pela negação das liberdades básicas e dos recursos/
oportunidades sociais a classes, grupos identitários minoritá-
rios e grupos étnico-raciais subalternizados e marginalizados. 

1 - Doutor em Teoria 
do Direito e mestre em 

Direito Público pela PUC 
Minas. Professor do Cur-

so de Direito da PUC 
Minas. Coordenador do 
Projeto de Extensão “A 

luta pelo reconhecimen-
to dos direitos funda-

mentais das comunida-
des remanescentes de 

quilombo”. Advogado da 
Federação das Comuni-

dades Quilombolas do 
Estado de Minas Gerais 

– N’Golo Palavras-chave: Judiciário; democratização; direitos; 
relações de opressão e exploração; quilombolas.

Resumo: O artigo aborda a luta pela democratização do Ju-
diciário no Brasil, diante da necessária superação das rela-
ções de opressão e exploração – na busca dos direitos, das 
liberdades básicas e dos recursos/oportunidades sociais a 
grupos e indivíduos marginalizados, como as comunidades 
quilombolas.

Matheus de Mendonça Gonçalves Leite 1
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A negação das liberdades básicas e do acesso aos recursos/
oportunidades sociais constitui a categoria social dos “sem-
-direitos”, que é a força material transformadora da velha or-
dem social.

Ou seja, no momento em que os “sem-direitos” tomam 
consciência das relações de opressão e exploração às quais 
estão submetidos – e que, não raro, são protegidas pelas leis 
editadas pelas classes dominantes – e se organizam para exi-
gir o reconhecimento das suas liberdades básicas e o acesso 
aos recursos/oportunidades sociais, é deflagrada a luta social 
pela superação do sistema de direito ilegítimo da ordem so-
cial opressora e espoliativa e, consequentemente, pelo flo-
rescimento de uma nova ordem social e um novo sistema 
de direito a ela vinculado, que proporcionem as condições 
de exercício das liberdades básicas e do acesso aos recursos/
oportunidades sociais aos “sem-direitos”. 

O reconhecimento formal dos “novos direitos”, reivindi-
cados pelos “sem-direitos” como medida de justiça para lhes 
assegurar as condições para o exercício de suas liberdades 
básicas e para o acesso aos recursos e às oportunidades so-
ciais, é um passo importante, mas não definitivo, na constru-
ção de uma ordem social legítima.

É imprescindível, também, a construção de um “novo 
sistema de justiça” que seja apropriado para a resolução dos 
conflitos sociais por meio da aplicação dos “novos direitos”. 
A experiência brasileira ensina que o reconhecimento for-
mal dos “novos direitos” não é suficiente para garantir a sua 
efetividade. É igualmente importante a criação de um “novo 
sistema de justiça”, acessível aos “novos sujeitos de direito”, 
comprometido com a concretização dos princípios de justiça 
atualizados pela luta social, e com a capacidade de pacificar 
os conflitos sociais por meio da realização efetiva da Justiça 
Social. 

A luta do movimento negro e quilombola contra a dis-
criminação racial, que nega às pessoas e comunidades ne-
gras as liberdades básicas e o acesso aos recursos/oportuni-
dades sociais, propiciou o reconhecimento formal de “novos 
direitos” étnicos e territoriais às comunidades quilombolas 
existentes no Brasil. Contudo, a manutenção de um sistema 
de justiça arcaico é uma das barreiras que impedem a efeti-
vação dos “novos direitos” étnicos e territoriais formalmente 
reconhecidos pelo Estado brasileiro. 

“Novos Direitos” Quilombolas  
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e Sistema de Justiça Arcaico

A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CR/88) reconheceu, formalmente, as comunidades qui-
lombolas como novos sujeitos coletivos de direitos que, por 
meio da apropriação coletiva de um território, mantêm orga-
nização social própria e reproduzem os modos de ser e viver 
de origem africana, com a vivência de suas religiosidades, de 
suas manifestações estéticas, com suas danças e músicas, de 
seus valores éticos, de suas práticas econômicas etc. 

As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais 
que se reconhecem como tais a partir do realce de traços cul-
turais de origem africana, cuja construção se dá pela reme-
moração coletiva de uma origem comum relacionada à re-
sistência contra a opressão historicamente sofrida por via da 
escravização e de outras formas jurídicas. 

A partir da promulgação da CR/88, foram reconhecidos 
“novos direitos” étnicos e territoriais às comunidades quilom-
bolas, com a finalidade de superar a discriminação racial. 

Os “novos direitos” étnicos e territoriais das comunida-
des quilombolas são formalmente reconhecidos na Cons-
tituição da República de 1988, na Convenção nº 169 da Or-
ganização Internacional do Trabalho – OIT e no Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010). Os “novos direi-
tos” são sumarizados a seguir: direito ao território e à regula-
rização fundiária; direitos culturais; direitos políticos de par-
ticipação na formação da vontade política nacional; direito à 
proteção da relação de trabalho; direitos econômicos e à ex-
ploração de atividades produtivas; direitos à seguridade so-
cial; direito à educação escolar; direito a reserva de vagas em 
universidades públicas. 

Apesar de serem formalmente reconhecidos na legisla-
ção estatal brasileira, os “novos direitos” étnicos e territoriais 
das comunidades quilombolas encontram diversas barreiras 
para a sua efetivação na vida concreta de cada uma das co-
munidades quilombolas existentes no país. 

Dentre as principais barreiras, pode-se identificar a con-
tinuidade de um sistema de justiça arcaico, formado por uma 
oligarquia branca e patrimonializada, e comprometido com a 
manutenção da velha ordem social burguesa e discriminató-
ria, que nega às comunidades quilombolas o reconhecimen-
to de direitos que lhes proporcionem a vivência das liberda-
des básicas e o acesso aos recursos/oportunidades sociais. 

Em outras palavras, o sistema de justiça arcaico, e ain-
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da em vigor no país, está comprometido com a velha ordem 
social e seu sistema de direito discriminatório em vigor an-
tes da CR/88, atuando, então, para negar a efetividade dos 
“novos direitos” étnicos e territoriais das comunidades qui-
lombolas. O sistema de justiça arcaico não possui qualquer 
compromisso com os princípios de justiça reconhecidos for-
malmente na Constituição da República de 1988, especial-
mente com os “novos direitos” étnicos e territoriais reconhe-
cidos às comunidades quilombolas. 

O reconhecimento formal dos “novos direitos” étnicos 
e territoriais das comunidades quilombolas convive com a 
falta da efetividade em virtude da atuação do sistema de jus-
tiça arcaico. Pois, no momento em que os conflitos sociais 
relacionados à questão quilombola são submetidos ao siste-
ma de justiça arcaico, nega-se a aplicação dos “novos direi-
tos” étnicos e territoriais das comunidades quilombolas para 
aplicar institutos jurídicos do velho direito discriminatório da 
ordem social anterior à CR/88. 

Conflito minerário na cidade do Serro

Um estudo de caso pode facilitar a compreensão do 
diagnóstico de que a falta de efetividade dos “novos direitos” 
étnicos e territoriais das comunidades quilombolas é expli-
cada, parcialmente, pela existência de um sistema de justiça 
arcaico.

O Município do Serro, localizado na região da Serra do 
Espinhaço, se transformou na nova fronteira de expansão de 
empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais. 
Desde 2007, mineradoras tentam obter autorização munici-
pal para o início do licenciamento ambiental de empreendi-
mento de extração e beneficiamento de minério de ferro. 

A área de influência direta do empreendimento mi-
nerário “Projeto Serro” se sobrepõe ao território da comuni-
dade quilombola de Queimadas. A implantação do empre-
endimento minerário afetará diretamente a comunidade 
quilombola, em virtude da degradação dos recursos naturais 
utilizados para a reprodução física e simbólica daquela co-
munidade quilombola. Assim, por exemplo, há a previsão da 
instalação de um dique de contenção no Córrego Siqueira, 
que, desde sempre e atualmente, é utilizado por parte da co-
munidade quilombola para ter acesso a água. 

É oportuno esclarecer que a formação do atual Muni-

3-Disponíveis em https://
scielo.org/ e http://bdtd.

ibict.br/vufind/

https://scielo.org/ e http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://scielo.org/ e http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://scielo.org/ e http://bdtd.ibict.br/vufind/
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cípio do Serro teve início com a descoberta de ouro – e, pos-
teriormente, do diamante – no início do século XVIII. As ativi-
dades extrativas de ouro e diamante foram realizadas com a 
utilização intensiva de mão de obra de pessoas negras africa-
nas escravizadas. Os descendentes dos africanos escraviza-
dos formam, hoje, as 7 comunidades quilombolas existentes 
no Município do Serro e já certificadas pela Fundação Cultu-
ral Palmares: Baú, Ausente, Santa Cruz, Vila Nova, Queima-
das, Capivari e Mata dos Crioulos.

No momento em que tomou conhecimento de que 
seu território tradicional será diretamente afetado pelo em-
preendimento minerário “Projeto Serro”, a comunidade qui-
lombola de Queimadas passou a exigir a realização de con-
sulta livre, prévia, informada e de boa-fé, prevista no artigo 6º 
da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Traba-
lho – OIT. 

A consulta é um direito político de participação e in-
fluência das comunidades quilombolas nas decisões estatais 
que possam afetá-las diretamente. As comunidades quilom-
bolas devem ter acesso a todas as informações relevantes para 
que possam compreender os impactos das decisões estatais 
na sua forma de vida. E, a partir das prioridades relacionadas 
ao processo de desenvolvimento comunitário definidas livre-
mente pelas comunidades quilombolas, as decisões estatais 
devem atender às demandas e reivindicações apresentadas 
pelas comunidades quilombolas ao longo da realização da 
consulta. 

O Município do Serro e as empresas mineradoras se 
recusaram a realizar a consulta livre, prévia, informada e de 
boa-fé da comunidade quilombola de Queimadas sobre os 
impactos do empreendimento minerário “Projeto Serro” na 
sua forma de vida comunitária.

A Federação das Comunidades Quilombolas do Esta-
do de Minas Gerais – N’Golo ajuizou diversos procedimentos 
judiciais com o intuito de assegurar o respeito ao direito de 
consulta livre, prévia, informada e de boa-fé da comunidade 
quilombola de Queimadas. Por meio de inúmeras e reitera-
das decisões judiciais, o juízo de direito da comarca do Serro 
reconheceu a validade do direito à consulta e ordenou que o 
Município do Serro se abstivesse de tomar qualquer decisão 
sobre o empreendimento minerário “Projeto Serro” antes da 
realização de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé da 
comunidade quilombola de Queimadas. 

As mineradoras interpuseram diversos recursos contra 
as decisões judiciais proferidas na 1ª instância. Ao longo da 
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tramitação dos recursos no Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais, a falta de comprometimento com a efetivação dos “no-
vos direitos” étnicos e territoriais das comunidades quilom-
bolas ficou evidente na atuação de diversos órgãos públicos 
integrantes do sistema de justiça arcaico. 

Assim, por exemplo, no Agravo de Instrumento nº 
1.067.16.000620-9/001, o representante do Ministério Público 
de Minas Gerais apresentou a seguinte manifestação: “o ór-
gão ambiental pôs em conta de consideração a necessida-
de de oitiva de habitantes de um provável quilombola (sic), 
como se referida entidade constitui-se (sic) um poder autô-
nomo da República; como se seus habitantes constituíssem 
uma espécie de cidadania extraordinária a quem as autori-
dades constituídas devem render culto e devoção”.

Além da dificuldade com a utilização da língua portu-
guesa, o que não interessa aqui, o representante do Ministé-
rio Público de Minas Gerais expressa seu inconformismo com 
o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, por 
considerar que as comunidades quilombolas devem se sub-
meter passivamente às decisões estatais, sem lhes serem as-
segurados o direito político de participação e influência nas 
decisões coletivamente obrigatórias. O representante do Mi-
nistério Público de Minas Gerais demonstra não ter qualquer 
compromisso com os princípios de justiça atualizados pela 
luta social que expressam os “novos direitos” étnicos e territo-
riais formalmente reconhecidos na CR/88 e na legislação do 
Estado brasileiro. 

No Agravo Interno nº 0056176-98.2019.8.13.0000, o de-
sembargador relator suspendeu a eficácia de decisão de 1ª 
instância que proibiu o Município do Serro de deliberar sobre 
o empreendimento minerário “Projeto Serro” sem a realiza-
ção de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé à comu-
nidade quilombola de Queimadas. A Federação das Comu-
nidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo 
interpôs recurso contra a decisão do desembargador relator, 
que, por mais de dois anos, não submeteu o recurso da enti-
dade representativa das comunidades quilombolas mineiras 
à apreciação da turma recursal. Enquanto os recursos inter-
postos pelas mineradoras são julgados, em média, em dois 
meses, os recursos interpostos pela entidade representativa 
das comunidades quilombolas não são julgados, caracteri-
zando-se, na prática, a inexistência de acesso ao sistema de 
justiça arcaico por parte das comunidades quilombolas para 
a defesa dos seus “novos direitos” étnicos e territoriais.
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Conclusão

Há uma crise de efetividade dos “novos direitos” étnicos 
e territoriais das comunidades quilombolas, que foram con-
quistados pelo movimento negro e quilombola na luta pela 
superação da discriminação racial, e que foram formalmente 
reconhecidos na legislação estatal a partir da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988.

A crise de efetividade dos “novos direitos” étnicos e ter-
ritoriais das comunidades quilombolas tem como uma de 
suas causas a continuidade de um sistema de justiça arcaico, 
formado por uma oligarquia branca e comprometida com a 
perpetuação da negação das liberdades e oportunidades à 
população negra e quilombola. 

O reconhecimento formal de “novos direitos” étnicos e 
territoriais das comunidades quilombolas não veio acompa-
nhado da criação de um “novo sistema de justiça”, acessível 
aos “novos sujeitos de direito”, comprometido com a concre-
tização dos princípios de justiça de superação da discrimina-
ção racial, e com a capacidade de pacificar os conflitos sociais 
por meio da realização da Justiça Social. 

A luta do movimento negro e quilombola deve, então, 
atentar para a necessidade da criação de um “novo sistema 
de justiça”, acessível aos “novos sujeitos de direito”, com par-
ticipação comunitária na administração da justiça e compro-
metido com os princípios de justiça emergentes da luta so-
cial e reconhecidos formalmente na CR/88. 
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JUDICIALIZAÇÃO COMO 
INSTRUMENTO DE ATIVISMO SOCIAL E 
JUDICIAL EM DEFESA DO TERRITÓRIO.

03

Alexander Lucas Pereira1

Lara Prata Mirand2

Introdução

Neste texto, pretende-se abordar o contexto de confli-
tos fundiários envolvendo as comunidades remanescentes 
de quilombos, levando em consideração a atuação de órgãos 
de justiça junto aos quilombolas. Para isso, observamos a con-
juntura aberta a partir de 2016 como um cenário desfavorável 
ao avanço do reconhecimento de direitos, de recuo de políti-
cas públicas e desarticulação de órgãos como o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), responsável 
pela identificação e pela demarcação dos territórios. Tendo 
como referências principais notícias levantadas na imprensa 
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Resumo: O texto aborda o contexto de conflitos fundiários 
quilombolas, tendo em vista a judicialização dos conflitos e a 
regularização fundiária diante da conjuntura política aberta a 
partir de 2016, que impôs dificuldades e retrocessos no reco-
nhecimento de direitos, principalmente ao território. 
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nacional e na literatura especializada. 
Nesse sentido, o exposto a seguir é produto do trabalho 

e do diálogo dos autores, refletindo o acúmulo intelectual e 
material de seus respectivos projetos de iniciação científica 
com conflitos e violência contra quilombolas. Desse modo, 
objetiva-se não apenas observar e apresentar a conjuntura 
que põe as comunidades quilombolas em situação de vul-
nerabilidade, mas também conceber esses povos enquanto 
mobilizadores e sujeitos de direitos ao notar, sobretudo, pro-
cessos de judicialização de conflitos e de regularização fundi-
ária.

A conjuntura política e o movimento de contrarre-
forma agrária

A partir de 2016, com o governo de Michel Temer (2016-
2018), o país vê-se em direção a uma direita conservadora 
que cada vez mais caminha contra a concessão de direito às 
populações quilombolas. Observa-se que, mesmo não ha-
vendo ações diretas para cessar os processos de titulação de 
terras quilombolas, por exemplo, outras dificuldades eram 
impostas. A transferência da Secretaria Especial de Agricul-
tura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para a Casa Ci-
vil da Presidência da República demonstra essa mudança de 
perspectiva em relação ao tema, já que sua realocação para 
pastas que estão em relação direta com o Poder Executivo 
permite mais controle em relação às ações estatais. Além 
deste, outros pequenos decretos e movimentações políticas 
ocorridas no governo Temer foram realizados a fim de enfra-
quecer essa luta1. 

Os dados sobre certificação de comunidades quilom-
bolas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) apontam que 
51% dessas comunidades foram reconhecidas entre 2003 e 
2010, nos governos Lula, 35,4% foram reconhecidas entre 2011 
e 2016, nos governos Dilma, 11% foram reconhecidas no go-
verno Temer (2016-2018) e 2,5% no governo Bolsonaro (2019). 
O governo Bolsonaro estabeleceu uma política deliberada 
de enfrentamento às comunidades indígenas e quilombo-
las, qualificando-as, mais do que como adversários políticos, 
como inimigos. Um posicionamento que se contrapõe a go-
vernos anteriores, especificamente os petistas, que, mesmo 
tendendo ao jogo moderado e sem a efetivação de uma re-
forma agrária, tentaram cooperar com as reivindicações des-
ses grupos.
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Paulo Alentejano (2020) demonstra o crescimento dos 
conflitos no campo brasileiro nos últimos anos, sendo que em 
2019 tivemos o maior número de conflitos da década, com au-
mento de 23% em relação ao ano de 2018. Além disso, houve 
aumento dos conflitos por terra entre os conflitos no campo 
na última década. Entre 2007 e 2009 os conflitos por terra re-
presentavam 40% a 50% dos conflitos no campo, e essa pro-
porção mudou para 50% a 65% entre 2010 e 2015 e pulou para 
mais de 70% em 2016, mantendo-se nesse patamar nos anos 
de 2017 e 2019, com leve oscilação para 65% em 2018. 

Entretanto, ressalta o autor, a maior parte dos confli-
tos por terra não foi resultante de ações dos movimentos so-
ciais, como ocupações de terra, como apregoam certas vo-
zes ligadas aos interesses do agronegócio, mas de ações de 
despejo, expulsão, enfim, ações protagonizadas pelo capital/
latifúndio na sua sanha de se apropriar de mais e mais terras, 
muitas vezes com a intervenção direta do Estado, como no 
caso dos despejos. É possível também verificar esse processo 
de contrarreforma agrária no orçamento do Incra destinado 
ao reconhecimento de territórios quilombolas. Segundo ma-
téria do jornal Folha de S.Paulo, o orçamento vem sofrendo 
com quedas, a saber: R$ 300.324.800 em 2016; 2017 e 2018 R$ 
138.893.500 em cada um desses anos; R$ 89.765.338 em 2019; 
e R$ 23.299.200  em 2020.

A judicialização da vida quilombola: conflitos, direi-
tos e território

No Brasil, a população negra – aqui, em particular, a qui-
lombola – vive histórica e ininterruptamente em um estado 
de tensão composto de violência, insurgência e resistência. 
Conforme o discutido no relatório “Racismo e Violência con-
tra Quilombos no Brasil”, de 2018, nos territórios quilombolas 
é observado o fato de as relações culturais, questões identitá-
rias e os conflitos possuírem como elemento central a posse 
e a permanência nos territórios. Acerca das violências (físicas, 
psicológicas e/ou simbólicas) que acometem os territórios 
quilombolas, os autores propõem um olhar interseccional. 
Ou seja, para apreender as violações de direitos desses povos, 
é necessário ter em vista – por intermédio de distintos marca-
dores sociais – os racismos estrutural, institucional, econômi-
co e epistêmico, que refletem diferentes formas de explora-
ção e de opressão presentes na sociedade e no Estado. Nesse 
sentido, a violência é entendida como parâmetro complexo 
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de violação de direitos. De forma individual ou coletiva, qui-
lombolas são atingidos por processos múltiplos de violência 
em variadas intensidades, como ameaças, criminalização e 
prisões ilegais de lideranças, agressões físicas e homicídios, 
processos de reintegração de posse (despejos) e negação 
sistemática de direitos e políticas públicas, sendo essas duas 
últimas formas de violência nosso principal objeto de análi-
se aqui. Tais violências, aliás, vêm sendo perpetradas por di-
versos atores – como o próprio Estado, latifundiários, milícias 
etc. – em distintos contextos de conflito: especulação fundi-
ária, megaprojetos socioambientais, racismo institucional e 
outros.

Tendo em vista essa conjuntura, é na judicialização das 
demandas que as comunidades quilombolas veem o cami-
nho para o reconhecimento e a garantia de seus direitos. Se-
gundo Luís Roberto Barroso (2009), atualmente ministro do 
STF e do TSE, o processo de judicialização ocorre na medida 
em que questões de repercussão política, moral ou social pre-
cisam ser decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pe-
las instâncias políticas tradicionais de competência, no caso 
Executivo e Legislativo. No relatório produzido pela Conaq e 
pela Terra de Direitos (2018), o sistema de justiça é compre-
endido como um dos responsáveis pela intervenção nesse 
panorama de violação de direitos humanos. Sendo assim, o 
processo sistemático de violação será superado com políticas 
públicas estruturais e consequentes, tendo o âmbito judicial 
como espaço de luta pelas garantias constitucionais. Dessa 
maneira, para verificar a questão das violações de direitos, 
violências e, principalmente, a judicialização das demandas, 
optamos por utilizar as notícias on-line da imprensa nacional 
como fonte principal, levando em conta a cobertura geral de 
conflitos fundiários oferecida por elas.

Para a coleta dos dados, lançamos mão principalmente 
do Media Cloud, um software de análise de conteúdo, de có-
digo aberto que nos proporcionou a realização de consultas 
a partir dos vetores de busca: “quilombola e violência” (151 no-
tícias), “quilombola e conflito” (143), “quilombola e Defensoria 
Pública” (53) e “quilombola e Ministério Público” (238). Após 
a etapa de busca, as notícias foram alocadas em uma tabela 
do Excel, retiramos os dados repetidos/irrelevantes e catego-
rizamos por data, unidade federativa, região e tema. Tais ma-
teriais contemplam o período de 1º de janeiro de 2016 ao pri-
meiro bimestre de 2021, totalizando 159 materiais derivados 
da imprensa nacional. Ao banco de dados, foram adicionados 
35 registros de ocorrências de conflitos fundiários entre 2016 
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e 2021, advindos do portal da Associação Nacional de Defen-
soras e Defensores Públicos (Anadep), a partir de busca com 
o termo “quilombola” e seleção manual. Isso resultou em um 
banco de dados com 194 notícias.

Ao longo dos anos, a ocorrência de conflitos fundiários 
e suas decorrentes violências vem sofrendo um aumento. 
Enquanto em 2016 foram registradas 18 ocorrências, o núme-
ro subiu para 31 em 2017, indo para 36 ocorrências no ano se-
guinte, sofrendo um salto para 47 em 2019 e, por fim, 58 no 
ano de 2020. Ao observar a presença de instituições do sis-
tema de justiça, nota-se a crescente presença do Ministério 
Público Federal. Mencionado em 70 notícias, o órgão é des-
taque nos processos de judicialização. Só em 2020, ano com 
maior número de notícias classificadas, das 11 notícias com 
ações de judicialização, o MPF esteve atuando em 5 casos. 

O Estado do Pará é a unidade federativa com mais ma-
teriais registrados, 30. Na região de Santarém, oeste paraen-
se, conflitos no Lago do Maicá chamam a atenção. Confor-
me matéria publicada no Repórter Brasil, em 14 de junho de 
2016, quilombolas se mobilizaram a fim de suspender o licen-
ciamento da obra de construção de um terminal portuário 
de escoamento de soja. Os estudos ambientais apresentados 
pelo Porto do Maicá afirmavam não existirem territórios qui-
lombolas na área diretamente afetada pelo empreendimen-
to, invisibilizando as sete comunidades localizadas a menos 
de cinco quilômetros do local previsto para o porto, e mais de 
quatrocentas famílias quilombolas dependentes do rio para 
sobrevivência. 

Contudo, esses remanescentes de quilombos saíram 
da invisibilidade ao se mobilizarem, conseguindo que, por 
intermédio de ação civil pública movida pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do 
Pará (MPPA), o licenciamento da obra fosse suspenso até que 
houvesse a consulta aos quilombolas. Na ação, aceita por um 
juíz federal em 12 de abril daquele ano, a promotoria e a pro-
curadoria questionam se a empresa ignorou os quilombolas 
por “mera incompetência” ou por desejo de os invisibilizar, 
uma vez que os estudos demonstram desconhecimento da 
temática e um discurso carregado de uma visão colonialista 
e ultrapassada, segundo texto da ação movida. Em outubro 
de 2019, de acordo com o portal G1, na 2ª vara da subseção de 
Santarém, o juiz federal Érico Pinheiro sentencia que o licen-
ciamento e a autorização do terminal portuário serão con-
dicionados mediante consulta prévia a quilombolas e ribei-
rinhos das proximidades, conforme a Convenção 169 da OIT. 
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A decisão também determinava uma retificação e comple-
mentação dos estudos de impacto ambiental considerando 
a presença das comunidades tradicionais atingidas direta e 
indiretamente.

Dessa vez, contrários a construção de um porto de com-
bustíveis, quilombolas da região do Maicá vão novamente à 
Justiça. Em 12 de fevereiro de 2020, segundo o G1, lideranças 
quilombolas juntamente a outras entidades do campo foram 
ao MPF solicitar ação judicial para paralisar a construção do 
porto. Além da paralisação das obras, as lideranças solicita-
ram a reparação pelos danos causados pelo aterramento do 
terreno. Em reunião com o procurador da República do MPF-
-PA, Gustavo Alcântara, os representantes das comunidades 
denunciam os impactos do empreendimento e as violações 
de direitos, visto que o porto é temido na medida que repre-
senta um risco para os modos de vida com a queda no nível 
da água e possíveis contaminações da água com vazamen-
tos de combustíveis, prejudicando a qualidade da água e a 
pesca. A ação foi ajuizada pelo MPF e pelo MPPA em 17 de fe-
vereiro, pedindo à Justiça a anulação urgente das licenças do 
empreendimento. Entre as irregularidades apontadas está a 
falta da realização da consulta prévia, livre e informada às co-
munidades da região. 

No entanto, diante da continuidade do debate sobre a 
retomada da construção do porto, a questão ganha um novo 
episódio no âmbito judicial, em 17 de setembro de 2020. De 
acordo com notícia do site G1, a Federação das Organizações 
Quilombolas de Santarém (FOQS) enviou à Justiça Federal 
um pedido para entrar como assistente litisconsorcial na ação 
movida por MPF e MPPA em fevereiro. Pois, na qualidade de 
assistente, permitir-se-ia às comunidades defender seus pró-
prios direitos na ação. Mário Pantoja de Sousa, presidente da 
FOQS, ressaltou ser relevante buscar contribuir e participar 
do processo jurídico, de forma a agregar não só na luta qui-
lombola, mas também na indígena e de pescadores.                          

Já na Região Nordeste – a região com maior número de 
notícias, um total de 45, das 194 –, um caso de destaque é o dos 
quilombos Tapera e Pau Grande de Baixo. Em 2018, o Ministé-
rio Público Federal ajuizou ação civil contra o Incra em favor 
das comunidades quilombolas, na região de Praia do Forte, 
em Mata de São João (BA). Segundo o site Bahia Notícias, a 
ação tinha a finalidade de promover a regularização fundiá-
ria em favor das comunidades quilombolas de Tapera e Pau 
Grande de Baixo. Na ação, o MPF considerou que a omissão 
da autarquia em concluir o processo sob sua responsabilida-
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de, iniciado 12 anos antes, compromete a identidade cultu-
ral e o exercício de atividades econômicas dos quilombolas, 
além de estimular a ocorrência de conflitos possessórios. 

De acordo com a ação, ajuizada pela procuradora da 
república Vanessa Gomes Previtera, as comunidades foram 
certificadas como remanescentes de quilombo em 20 de 
junho de 2005, pela Fundação Cultural Palmares. Em 23 de 
agosto de 2006, o Incra instaurou processo para sua regula-
rização fundiária, que foi suspenso pela autarquia em 2007 
por desmobilização da comunidade. O MPF apurou, porém, 
que a desmobilização não aconteceu por simples vontade da 
comunidade, e sim pelas intensas ameaças e agressões, pro-
vocadas pela especulação imobiliária local e pelo desejo de 
apropriação, por terceiros, das terras – localizadas em um dos 
pontos mais disputados no litoral norte baiano.

Por fim, no Centro-Oeste brasileiro, destacamos a ques-
tão envolvendo os povos Kalunga. Em meio à demora no pro-
cesso de demarcação das terras, quilombolas acionam o STF. 
De acordo com o portal G1, em 7 de novembro de 2019, inte-
grantes de comunidades quilombolas do território Kalunga 
entraram com uma ação por danos morais, devido à demo-
ra do Estado brasileiro na demarcação, visto que há grupos 
que esperam há mais de 20 anos. Segundo o advogado res-
ponsável por preparar a ação movida pela Fenaq, o objetivo 
é conseguir o reconhecimento dos direitos fundamentais e 
constitucionais das comunidades à demarcação de terras e 
estabelecer a indenização, por danos morais, pela lentidão 
na demarcação e por suas consequências que acometem os 
quilombolas e os territórios. Durante entrevista coletiva em 
Brasília, representantes da Fenaq – Federação Nacional das 
Associações Quilombolas – criticaram a regularização fundiá-
ria do Estado brasileiro ao apontar que, das quase 5 mil comu-
nidades reconhecidas no Brasil, apenas 200 haviam sido de-
marcadas com titularidade de terra e, também, a Federação 
cita que a decisão do governo federal de transferir a função 
de demarcar terras indígenas e quilombolas para o Ministé-
rio da Agricultura dificulta ainda mais o processo de titulação 
dos territórios. Nesse cenário, a Fenaq destacou a dificuldade 
em exigir e defender os direitos quilombolas, diante da bar-
reira construída pelo Executivo.

Considerações finais

A partir dos fatores apresentados, torna-se suficiente-
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mente visível que é crescente o fenômeno da judicialização 
de conflitos e regularização fundiária, acompanhando o au-
mento anual de conflitos fundiários e suas decorrentes vio-
lências. Isso é reflexo de um cenário político desfavorável ao 
reconhecimento de direitos, com recuo de políticas públicas, 
desarticulação de estruturas administrativas de órgãos como 
Incra e FCP, além de discursos e ações contrários à demarca-
ção de territórios de povos e comunidades tradicionais pro-
movidos por membros do Executivo e do Legislativo.

As notícias abordadas ao longo do texto expõem a pro-
cura dos quilombolas pelo Judiciário diante da inoperância, 
omissão e negligência dos outros dois Poderes e da adminis-
tração pública em geral. Por ação civil pública movida tanto 
pelo Ministério Público quanto por associação quilombola, o 
ponto central foi a garantia e a permanência nos territórios, 
e até o asseguramento de condições para reprodução dos 
modos de vida. Diante do avanço de interesses econômicos 
de terceiros sobre as terras e da lentidão do processo de re-
gularização – o que abre espaço para conflitos possessórios 
–, foi na judicialização das demandas que os remanescentes 
de quilombos observaram um trajeto para buscar e lutar por 
seus direitos. 
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Resumo: Ao pensarmos na questão fundiária brasileira e no 
acesso à propriedade e moradia como elemento constitutivo 
da cidadania, entende-se que o direito territorial quilombola 
não é só uma questão vinculada à reforma agrária. Tal asser-
tiva se coloca vista a complexidade que a categoria territó-
rio carrega simbolicamente para o modo de vida de povos e 
comunidades tradicionais. Neste sentido, lançamos o nosso 
olhar para a seguinte questão: quais são as principais carac-
terísticas das decisões judiciais presentes no campo jurídico 
nacional acerca do direito territorial quilombola?

Palavras-chave: Quilombos, Território, Direitos, 
Campo Jurídico, Tribunais Federais.

Introdução

A discussão proposta neste artigo faz parte da inves-
tigação de material coletado para a pesquisa de doutorado 
intitulada “Comunidades quilombolas e a disputa por direi-
tos territoriais no Judiciário brasileiro: discursos, decisões e 
interpretações”, que está sendo realizada no Programa de 

1 - Socióloga e pesquisa-
dora, doutora em Política 
Social (UFF). Doutoranda 
no Programa de Pós-gra-

duação em Sociologia UFF. 
Pesquisadora DATAUFF e 

NEES (UFF). amandalacer-
da@id.uff.br

2 - Professor adjunto do De-
partamento de Sociologia 

e Metodologia das Ciências 
Sociais e professor do Pro-
grama de Pós-Graduação 

em Sociologia da Universi-
dade Federal Fluminense. 
alessandro_leme@id.uff.br
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Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Flu-
minense (2020-2024). O estudo está sendo feito através de 
análise documental e de conteúdo de acórdãos de intei-
ro teor proferidos por Tribunais Federais no Brasil que têm 
como escopo conflitos territoriais envolvendo comunidades 
quilombolas. Para este artigo, a perspectiva é trazer as prin-
cipais características do conteúdo desses acórdãos na busca 
por mapear quais são os principais temas julgados, quem são 
os agentes e agências participantes das disputas no campo 
jurídico, dentre outros elementos que podem nos ajudar a 
refletir sobre o debate interpretativo dos participantes social-
mente autorizados a se pronunciar no campo jurídico sobre 
quem são as comunidades quilombolas e quais são os seus 
direitos territoriais.

A pesquisa tem como recorte temporal decisões ju-
diciais proferidas entre 1988 e 2020. É importante levarmos 
em consideração esses períodos diante das mudanças dos 
dispositivos constitucionais ao longo da construção e legiti-
mação do reconhecimento das comunidades quilombolas 
como sujeitos de direitos. Para a construção de um banco de 
dados com decisões judiciais que envolviam a questão terri-
torial quilombola no Brasil, foram pesquisados acórdãos fi-
nais a partir de palavras-chave como quilombolas, quilombo, 
direito territorial quilombola no site pertencente a cada Tri-
bunal Federal em que é possível localizar um banco de dados 
de cada processo e decisão judicial sobre titulações e dispu-
tas territoriais envolvendo comunidades quilombolas. 

Fizeram parte desse rol de pesquisa: os Tribunais Re-
gionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal. A partir da temática que nos interessava fo-
ram encontradas 298 decisões judiciais. Após uma primeira 
leitura dos acórdãos buscando compreender o assunto dos 
julgados que estavam relacionados diretamente com ques-
tões territoriais envolvendo comunidades quilombolas, esse 
quantitativo acima foi reduzido para o total de 158 decisões.

O que foi possível perceber ao se realizar o mapeamen-
to das decisões judiciais que envolvem as comunidades qui-
lombolas e os seus territórios é que existem certas questões 
que se repetem no campo jurídico brasileiro. Entre esses ele-
mentos encontramos a morosidade nos processos de exe-
cução da política de titulação previstas desde a CF de 1988, 
problema enfrentado pela maioria das comunidades qui-
lombolas no Brasil, que tem a sua identidade étnico-racial re-
conhecida pelo Estado no papel, mas não tem o seu direito 
territorial efetivado. Reconhecimento que, não podemos es-
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quecer, é fruto de mobilizações desde a década de 1980, de 
grupos antes denominados “comunidades negras rurais”.

1. Decisões judiciais, territórios e quilombos

A partir do mapeamento de decisões judiciais nos sites 
dos Tribunais Federais foi criado um banco de dados com to-
dos os acórdãos de inteiro teor encontrados por meio da bus-
ca das palavras-chave utilizadas na pesquisa. Uma primeira 
análise de cada acórdão nos permitiu fazer a exclusão de al-
gumas decisões que não tinham relação direta com o objeti-
vo da pesquisa. Nesse sentido, ao considerarmos as decisões 
judiciais que tratam especificamente da discussão sobre ti-
tulação quilombola, ou ações possessórias que envolvam es-
sas comunidades, temos o seguinte quantitativo a ser anali-
sado:: STF = 6, STJ = 10, TRF1 = 39, TRF2 = 26, TRF3 = 18, TRF4 = 
24, TRF 5 = 35.

Entendendo que o mapeamento e análise de decisões 
judiciais que envolvam a questão territorial quilombola é 
uma importante ação diante da instituição de direitos pre-
vistos a essas comunidades (Artigo 68 do ADCT e do Decreto 
nº 4887/2003), que na prática não vem sendo executados de 
fato, haja vista o número ínfimo de territórios e comunidades 
quilombolas tituladas até o momento atual, gostaríamos de 
apontar ao leitor algumas considerações sobre o material co-
letado que se encontra em sua fase inicial de análise.

1.1.  Acórdãos pesquisados nos TRFs
Quando focalizamos a nossa lente de pesquisa nos 

TRFs, verificamos que foram encontradas 142 decisões judi-
ciais sobre conflitos territoriais envolvendo esses grupos ét-
nico-identitários. Importante ressaltar que contamos com 5 
TRFs no país e que são de competência destes, como atuan-
tes da Justiça Federal, os processos judiciais que envolvem a 
União, bem como instituições federais como o Incra (Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Fazem parte 
desse rol os seguintes tribunais e respectivas regiões: 

TRF1: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, 
Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, 
Goiás e Distrito Federal.

TRF2: Rio de Janeiro e Espírito Santo.
TRF3: São Paulo e Mato Grosso do Sul.
TRF4: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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TRF5: Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambu-
co, Alagoas e Sergipe.

De maneira geral podemos afirmar que o Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região é aquele com o maior nú-
mero de decisões, com destaque para o estado do Maranhão, 
que possui 17 desses julgados publicados. Este quantitativo 
de decisões nesse estado pode estar ligado a diferentes fa-
tores para além da atuação de juristas ou outros agentes 
no campo de deliberações previstos nos TRFs. Por exemplo, 
devemos considerar que o Maranhão é o estado onde está 
concentrado o maior número de comunidades quilombolas 
quando o comparamos com outros estados brasileiros. De 
acordo com dados recentes da Fundação Cultural Palmares 
(2021), é a Região Nordeste, com o total de 2.195 comunida-
des, que se destaca com número de comunidades que se au-
todefinem como quilombolas. É nessa região que também 
está presente um quantitativo significativo de comunidades 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares e tituladas pelo 
Incra ou por órgãos estaduais.

Na Região Nordeste é o estado do Maranhão que con-
centra o maior número de comunidades quilombolas, o que 
corresponde a 846 comunidades. Entretanto, por outro lado, 
é o estado da Bahia, com 827 comunidades, que possui o 
maior número de comunidades certificadas (672) – o estado 
do Maranhão conta com 589 certificações. Importante res-
saltar ainda que, quanto à morosidade das titulações, entre 
o total de comunidades quilombolas reconhecidas no Mara-
nhão, apenas 57 possuem territórios titulados ou parcialmen-
te titulados tendo em vista a atuação tanto do Incra quanto 
de órgãos estaduais (Fundação Cultural Palmares, 2021; Co-
missão Pró -índio 2020).

Outro fator importante também precisa ser citado – é 
no estado do Maranhão que presenciamos o maior quantita-
tivo de conflitos por terra, de acordo com dados recentes da 
Comissão Pastoral da Terra (2020). Observa-se que as regiões 
que mais se destacam em ocorrências de conflitos são Norte 
e Nordeste. Entre os estados, em primeiro lugar está o Mara-
nhão, com 1.772 ocorrências, seguido do estado do Pará, com 
1.169; Bahia, com 827; Rondônia, com 788; Mato Grosso, com 
564; Amapá, com 557; Acre, com 555; Pernambuco, com 433; 
Mato Grosso do Sul, com 426; e Minas Gerais, que apresentou 
nos últimos dez anos 397 ocorrências (Comissão Pastoral da 
Terra, 2020, p. 27).

Entre os segmentos mais atingidos pela violência con-
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tra a ocupação e a posse na Região Nordeste, destacam-se: 
os povos indígenas, quilombolas, posseiros, assentados e pe-
quenos proprietários, camponeses de fundo e fecho de pas-
to. Nesse cenário de violência, são agentes causadores de 
conflitos principalmente fazendeiros, empresários e grileiros, 
seguidos de madeireiros e mineradoras. Um aspecto impor-
tante apontado pela CPT (2020) é que o ano no qual se ma-
nifestou maior número de ocorrências “de conflitos por terra 
foi 2020, em seguida 2019, ou seja, os dois anos de governo 
de Jair Bolsonaro foram os de maior registro de ocorrências 
de conflitos por terra na série histórica” (Comissão Pastoral da 
Terra, 2020, p. 26).

Outro ponto importante a ser destacado durante a pri-
meira análise sobre a jurisprudência do estado do Maranhão 
é que encontramos 17 situações que envolviam questões ter-
ritoriais tendo como alvo comunidades quilombolas. Os jul-
gamentos e respectivas decisões ocorreram entre os anos de 
2005 a 2019. Encontramos nos documentos principalmente 
temáticas que abordavam a omissão do Poder Público, insti-
tuída pela inércia do Incra quanto à prática dos atos adminis-
trativos necessários ao efetivo início ou à conclusão do pro-
cedimento administrativo instaurado com a finalidade de 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pela comunidade de quilom-
bolas. Esses passos, previstos pelo decreto nº 4887/2003, não 
foram efetivados, sendo essa ineficácia abordada em 10 deci-
sões judiciais do estado do Maranhão.

Esses litígios envolviam a Defensoria Pública e o Minis-
tério Público, que recorreram à Justiça para pleitear a celerida-
de ou cobrar a titulação dos territórios quilombolas. O Incra e 
a União aparecem como réus nas ações movidas pela Defen-
soria Pública ou pelo Ministério Público, mas também como 
apelantes em outras situações ao recorrerem a ordens judi-
ciais que cobravam celeridade no processo administrativo de 
reconhecimento e titulação das terras quilombolas. Dentre 
as 17 decisões no estado do Maranhão, 4 traziam como pro-
tagonistas comunidades quilombolas, Ministério Público e o 
cenário do Centro de Lançamento de Alcântara em comum.

1.2. Acórdãos pesquisados no Superior Tribunal de 
Justiça

Foram encontradas 10 decisões judiciais no banco de 
processos do STJ que tinham como temática principal ques-
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tões territoriais envolvendo comunidades quilombolas. Cada 
decisão corresponde a um litígio que ocorreu em um esta-
do, como podemos verificar na tabela a seguir, que também 
apresenta o assunto principal do julgado e quem são as par-
tes envolvidas no processo.

QUADRO 2
CARACTERÍSTICAS DAS DECISÕES JUDICIAIS – STJ

TRIBUNAL UF TEMÁTICA PRINCIPAL POLO ATIVO3 POLO PAS-
SIVO

INTERESSA-
DOS

STJ 
Processo 1 MG

Conflito positivo de competência 
entre juiz federal e estadual para 
julgar ação de reintegração de 
posse de comunidade quilombola.

Juízo federal 
da vara cível 
e criminal de 
Teófilo Otoni 
– SJ/MG

Juízo de di-
reito da vara 
agrária de 
Belo Hori-
zonte – MG

MP, União, 
Incra; fazendei-
ros locais

STJ 
Processo 2 SE

Desapropriação para fins de refor-
ma agrária / Recurso interposto 
pelo Incra contra valor indenizatório 
imposto por TRF 5.

Incra TRF5

Incra; fazen-
deiros a serem 
ressarcidos

STJ
Processo 3 AL

Ação civil pública/ O tribunal local 
consignou que há grave degrada-
ção ambiental ao Sítio Histórico e 
Arqueológico da Serra da Barriga, 
bem como questões fundiárias na 
região e problemas relacionados à 
gestão do Parque Memorial Serra 
da Barriga, situado no Município 
de União dos Palmares/AL, e solici-
ta laudo antropológico, relatórios e 
estudos sobre a situação.

MPF

Incra / Ins-
tituto do 
Patrimônio 
Histórico e 
Artístico Na-
cional / FCP

União

STJ
Processo 4 PE

Imissão na posse de parte do ter-
reno / existência de outras três 
demandas sobre a mesma área / 
receio de decisões conflitantes / 
necessidade de reunião dos 3 pro-
cessos de interesse na desapropria-
ção de toda a área do quilombo do 
“matão”.

Incra Fazendeiros Fazendeiros, 
Incra, FCP

STJ
Processo 5 RS

Desapropriação, por interesse social, 
de imóvel que integra a comuni-
dade remanescente de quilombo 
família Silva / Recurso interposto 
pelo Incra contra valor indenizatório 
imposto por TRF 4.

Incra

Ex-pro-
prietários 
do imóvel 
urbano per-
tencente à 
família Silva

Incra e ex-pro-
prietários do 
imóvel urbano 
pertencente à 
família Silva

3 - Em um processo judicial, como sabemos, existem três partes envolvidas: juiz, autor e réu. Nesse sentido, nomeamos na tabela os autores 
do processo como polo ativo, em contraposição ao réu, nomeado como polo passivo, que é a parte contra quem o processo é apresentado 
(CNJ, 2021). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-a-diferenca-entre-autor-reu-requerente-e-requerido-2/#:~:text=Em%20
um%20processo%20judicial%2C%20existem,%3A%20juiz%2C%20autor%20e%20r%C3%A9u.&text=O%20autor%20%C3%A9%20o%20polo%20
ativo%20do%20processo%2C%20em%20contraposi%C3%A7%C3%A3o,pedido%20do%20autor%20%C3%A9%20apresentado>. Acesso em: 18 
set. 2021.
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STJ
Processo 6 ES

Reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das 
comunidades de quilombos / Cui-
da-se, na origem, de Ação Ordinária 
ajuizada por latifundiário contra 
Incra e União com o objetivo de in-
validar procedimento administrativo 
em questão, o qual objetiva a regu-
larização da área Quilombola de São 
Jorge, situada no Estado do Espírito 
Santo, afirmando que procedimen-
to está eivado de nulidades.

União Fazendeiros Incra

STJ
Processo 7 SP

Conflito positivo de competência / 
Justiça estadual e Justiça federal / 
comunidade remanescente do qui-
lombo do Cambury já devidamente 
cadastrada e identificada pelo Incra 
por meio de relatório de identifica-
ção e delimitação (RTID) / decisão 
expedida pelo juízo estadual de 
reintegração de posse que afeta 
negativamente um dos moradores 
da comunidade quilombola men-
cionada.

MPF
Juízo federal 
da 1a vara de 
Caraguata-
tuba - SJ/SP

Fazendeiros

STJ
Processo 8 MT

União Recorre – Latifundiários soli-
citam, perante Juízo de Direito da 1a 
Vara da Comarca de Várzea Grande/
MT, ação de reintegração de posse, 
cumulada com danos morais e ma-
teriais, em face dos ora interessados 
moradores de comunidade quilom-
bola, que teriam praticado esbulho 
no imóvel rural da propriedade dos 
recorridos latifundiários, denomi-
nada “Fazenda Nova Ourinhos”, 
localizada no Município de Nossa 
Senhora do Livramento, no Estado 
do Pará.

União
Fazendeiros

Quilombolas 
Comunidade 
dos Rema-
nescentes do 
Quilombo da 
Mata Cavalo e 
Latifundiários

STJ
Processo 9 RJ

Recurso especial / ação de reinte-
gração de posse / terreno de mari-
nha/ ilha da Marambaia/ comunida-
de remanescente de quilombos.

Quilombola 
da Praia da 
Pescaria Ve-
lha, na Ilha da 
Marambaia

União

Quilombola da 
Praia da Pes-
caria Velha, na 
Ilha da Maram-
baia

STJ
Processo 10 RS

Discussão processual, sobre a ad-
missibilidade do recurso de agravo 
/ após latifundiário impetrar Man-
dado de Segurança contra ato do 
Exmo. Presidente da Fundação Cul-
tural Palmares, instrumentalizado 
na Portaria no 019/2004, que incluiu 
suas propriedades como área rema-
nescente dos quilombos, o que teria 
afetado o exercício pleno do direito 
de propriedade.

MPF
FCP, fazen-
deiros Fazendeiros
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É interessante notar alguns processos que trazem de-
cisões negativas ao direito à posse por comunidades quilom-
bolas emitidas por juízes estaduais e que são logo encami-
nhadas e discutidas nos Tribunais Regionais Federais e, por 
fim, no Superior Tribunal de Justiça. Alega-se principalmente 
o conflito de competência entre os tribunais estaduais e fede-
rais, pois não caberiam aos primeiros decisões relacionadas a 
questões que envolvam territórios quilombolas. Entre as de-
cisões mapeadas também aparecem solicitação de reinte-
gração de posse, sempre solicitada por fazendeiros e pessoas 
acusadas de grilagem, e ainda pedidos de revisão por parte 
de ex-proprietários de valores monetários dos territórios a se-
rem expropriados para titulação territorial, assim como solici-
tação do próprio Incra à Justiça Federal para diminuição dos 
valores a serem pagos ao expropriado.

Por fim, diante das decisões judiciais encontradas no 
STJ, vale a pena ressaltar o pronunciamento feito por esse 
tribunal sobre o reconhecimento da comunidade da Ilha da 
Marambaia (RJ) como remanescente de quilombos. De acor-
do com Lopes (2012), tratou-se de ação de reintegração de 
posse de autoria da União Federal, em que foi réu Benedito 
Augusto Juvenal, morador da Praia da Pescaria Velha, na Ilha 
da Marambaia. A ação movida na Justiça pela União amea-
çava Benedito e sua família de expulsão e da obrigação do 
pagamento de indenização. No processo encontrado no STJ 
verificamos que os juristas legitimaram o senhor Benedito, 
assim também como todos os integrantes da comunidade 
da Ilha da Marambaia, como quilombola. O tribunal acabou 
por finalizar a questão –  levantada pela União desde 1996 e 
que se opunha ao direito de Benedito e da comunidade de 
permanecer na Ilha da Marambaia – de maneira positiva ao 
reconhecer a identidade étnica/racial quilombola do grupo 
morador daquela região. A decisão foi unânime na 1° Turma 
de ministros do STJ e com repercussão nacional (Lopes, 2012).

1.3. Acórdãos pesquisados no  
Supremo Tribunal Federal

Ao todo foram pesquisadas 6 decisões judiciais no STF a 
partir da temática a ser mapeada pela pesquisa, estando en-
tre o material coletado o julgamento da ADI nº 3239/2004. Ao 
mobilizar um número elevado de agentes internos e externos 
ao campo jurídico, a ADI nº 3239/2004 teve longa tramitação 
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no Supremo Tribunal Federal, chegando a termo finalmen-
te no mês de fevereiro de 2018. O julgamento diz respeito à 
arguição de inconstitucionalidade do decreto nº 4887/2003, 
que garante o processo de titulação territorial de comunida-
des quilombolas. Esse dispositivo começa a ganhar visibilida-
de social ao desvincular os “quilombolas” da necessidade de 
comprovação que remeta ao passado de fuga de escravos. 
Indo mais longe, a caracterização desses sujeitos passa a ser 
atestada através da “autodefinição da própria comunidade” 
(§ 1º do decreto nº 4.887/2003). 

O decreto também ampliou – potencialmente – a quan-
tidade de hectares de terra que seriam utilizados para a titula-
ção. Isso porque define, em seu § 2º, que seriam consideradas 
“terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução fí-
sica, social, econômica e cultural”. Bem diferente disso, no de-
creto anterior que regulava a matéria (decreto nº 3.912/2001), 
a possibilidade de titulação somente poderia englobar “ter-
ras que: I – eram ocupadas por quilombolas em 1888; e II – es-
tavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos em 5 de outubro de 1988”.

O inteiro teor do acórdão final4 desse julgamento foi 
publicado um ano após o final da ação. Trata-se de um do-
cumento 353 páginas, que contém todos os votos dos minis-
tros do STF. O desfecho desse embate foi desenhado com 
um placar de 8 votos favoráveis ao direito territorial dos qui-
lombolas e 3 votos contrários (Jorge, 20165). Nesse âmbito, 
verificamos discursividades esgrimidas no campo do direito 
que se relacionam diretamente com saberes especializados 
produzidos no campo da antropologia e da sociologia seja 
para negá-los, seja para buscar apoio ao colocar em cena 
questões relacionadas à garantia do direito fundamental à 
vida, à reprodução material, cultural, social e simbólica das 
comunidades quilombolas. Durante o julgamento as dis-
cussões foram posicionadas principalmente para a questão 
do marco temporal defendida pelo Partido Democratas e 
pela bancada ruralista, além de considerações sobre a au-
todeclaração como um critério para o reconhecimento de 
comunidades quilombolas. Vejamos, no quadro a seguir, 
outras características dos julgados.

4 - Disponível em: <ht-
tps://portal.stf.jus.br/pro-
cessos/detalhe.asp?inci-
dente=2227157>. Acesso 

em: 11 jun. 2019.

5 - Ver JORGE, 2016.



47  Boletim Panorama Quilombola  |  Dezembro.2021 #5

QUADRO 3
CARACTERÍSTICAS DAS DECISÕES JUDICIAIS – STJ

TRIBU-
NAL UF DATA DE JUL-

GAMENTO RELATOR POLO ATIVO POLO PASSIVO ASSUNTO

STF
Proces-
so 1

DF 08/02/2018 Cezar Pe-
luso Democratas União

Ação direta de in-
constitucionalidade 
movida contra o 
decreto nº 4887-
2004.

STF
Processo 
2

MS 27/04/2018 Roberto 
Barroso Empresários União

Mandado de segu-
rança impetrado 
contra o decreto 
presidencial que 
declarou de interes-
se social, para fins 
de desapropriação 
para titulação de 
área remanescen-
te de quilombo, o 
imóvel rural deno-
minado “Fazenda 
Eureka” ou “gleba 
D”, localizado em 
Salto de Pirapora, 
no Estado de São 
Paulo / Negação de 
provimento.

STF
Processo 
3

CE 23/03/2018 Luiz Fux Empresários MPF/Incra/ FCP

Ação civil pública / 
comunidade rema-
nescente de Qui-
lombo / condição 
de quilombola e 
processo de Autoi-
dentificação, de-
marcação de terras 
/ limites ao direito 
de propriedade do 
particular durante 
o processo de iden-
tificação e delimi-
tação de território 
quilombola/ Nega-
ção de provimento.
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STF
Processo 
4

DF 18/10/2017 Edson Fa-
chin

Procurador 
Geral da Repú-
blica

União/Congresso 
Nacional

Ação direta de in-
constitucionalidade 
nº 4269/2018. DF/ 
Regularização fun-
diária das terras de 
domínio da União 
na Amazônia
Legal. Alteração 
substancial e revo-
gação de dispositi-
vos promovida por 
lei superveniente/ 
adequada proteção 
às terras quilom-
bolas e de outras 
comunidades tra-
dicionais amazôni-
cas / parcialmente 
procedente.

STF
Processo 
5

DF 07/03/2017 Edson Fa-
chin

Presidente da 
Fundação Na-
cional do Índio

Presidente da co-
missão parlamentar 
de inquérito desti-
nada a investigar a 
atuação da Funai 
e do Incra na de-
marcação de ter-
ras indígenas e de 
remanescentes de 
quilombos

Mandado de segu-
rança / Comissão 
Parlamentar de In-
quérito destinada a 
investigar a atuação 
da Funai e Incra na 
demarcação ter-
ras indígenas e de 
remanescentes de 
quilombos/ encer-
ramento das suas 
atividades / perda 
superveniente do 
objeto.

STF
Processo 
6

DF 13/12/2019 Rosa We-
ber

Associação 
dos Quilom-
bos Unidos do 
Barro Preto 
e Indaiá / As-
sociação de 
Moradores 
Quilombolas 
de Santana – 
Quilombo de 
Santana / Coor-
denação das 
Comunidades 
Negras Rurais 
Quilombolas 
de Mato Gros-
so do Sul

Democratas / União

Acórdão do julga-
mento dos em-
bargos de declara-
ção sobre a Ação 
Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 
n.º 3239, que dis-
cutiu o decreto n.º 
4.887/2003 / Entida-
des se posicionam 
contra marco tem-
poral.
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2. Características gerais das decisões judiciais ten-
do em vista todos os Tribunais Federais

Finalizamos a análise das características levantadas em 
cada julgado nos Tribunais Federais apontando algumas te-
máticas que se repetem com certa frequência entre os julga-
dos nos Tribunais Federais, mas que precisam ser estudadas 
em profundidade:

a. Ações embasadas no questionamento da constitu-
cionalidade do decreto nº 4.887/2003. Muitas delas mobiliza-
vam a argumentação da ADI 3.239/DF, que tramitava no STF, 
e algumas delas foram suspensas durante a tramitação des-
sa ADI; 

b. Ações possessórias de diversas naturezas. Algumas 
delas questionam a posse do território por quilombolas, ou-
tras são movidas pelos próprios quilombolas, representados 
pelo Incra; 

c. Muitas ações buscam a nulidade do processo admi-
nistrativo para delimitação, demarcação, desintrusão, titu-
lação e registro das terras ocupadas por comunidade des-
cendente de quilombo, sob o argumento de algum tipo de 
irregularidade ou ilegalidade no processo;

d. Uma quantidade considerável de ações foi movida 
pelo Ministério Público para questionar a inércia1 do poder 
público, na figura do Incra e da Fundação Cultural Palmares, 
em dar continuidade ao processo administrativo de reconhe-
cimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e 
registro das terras ocupadas por comunidade descendente 
de quilombo, sendo estas ações julgadas procedentes para 
fixar um prazo para alguma etapa específica desse processo.

Reflexões finais

De acordo com Bourdieu (1996) o discurso jurídico pos-
sui características criativas, que fazem existir o que ele enun-
cia. Ou seja, por meio da competência técnica e social, os in-
térpretes do campo do direito são tomados como locutores 
legítimos capazes de normatizar, universalizar e racionalizar 
as relações sociais a partir de uma força específica. E mais, 
sabendo que o campo jurídico e a sociedade possuem influ-
ências simultâneas e recíprocas, é possível considerar que as 
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interpretações e a posição dos agentes e agências do campo 
do direito são produzidas também a partir de condições eco-
nômicas e sociais e a partir das verdades enunciadas por ou-
tros campos, como o do Estado e o da ciência, por exemplo. 
Dessa forma, entendemos que a questão territorial quilom-
bola, apesar de, por si só, já constituir um “campo”, é recorta-
da por outros campos que a precedem, que compartilham, 
produzem ou contradizem afirmações de verdade com pre-
tensão de legitimidade2.

Posto isso, o que foi possível perceber ao se realizar o 
mapeamento de decisões judiciais que envolvem as comuni-
dades quilombolas e os seus territórios é que existem certas 
questões que se repetem como problemas no campo jurídico 
brasileiro. Entre esses elementos encontramos a morosidade 
nos processos de execução da política de titulação previstas 
desde a CF de 1988, problema enfrentando pela maioria das 
comunidades quilombolas no Brasil, que tem a sua identida-
de étnico-racial reconhecida mas não tem o seu direito terri-
torial efetivado. Trata-se neste caso, como nos aponta Fraser 
(2007), de uma problemática que envolve injustiça econômi-
ca e cultural mobilizadora de movimentos sociais, sociedade 
civil e Estado. Estamos, nesse sentido, frente à luta por reco-
nhecimento e por redistribuição quando trazemos à tona a 
previsão da regularização dos territórios quilombolas como 
uma ação de reparação. 
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JUDICIALIZAÇÃO DAS LUTAS 
QUILOMBOLAS: O CASO 
EMBLEMÁTICO DO PAIOL DE TELHA

05

Isabela da Cruz1 

Resumo: O texto descreve o processo de luta por reco-
nhecimento territorial da comunidade de Paiol de Telha, 
desde a perspectiva de uma das suas filhas e militantes. 
Concentra-se no período que tem início com a organiza-
ção política da comunidade, na década de 1990, e aborda 
mais diretamente as ações judiciais decorrentes do confli-
to com a cooperativa agrária que buscou se apropriar das 
terras da comunidade, a partir dos anos 2000. Também 
apresenta uma reflexão sobre o direito e os processos de 
judicialização da perspectiva quilombola, suas estratégias 
e concepções religiosas.

Palavras-chave: Judicialização, regularização 
fundiária, constitucionalidade, racismo 

institucional

O direito como produto das relações sociais está em 
constante disputa de narrativas, seja na judicialização das 
ações em torno da regularização dos territórios quilombolas, 
seja na reflexão e elaboração de novas perspectivas episte-
mológicas nas universidades. Entendo o exercício prático do 
direito como um processo a longo prazo, em que homem e 

1 - Jovem ativista qui-
lombola da comunidade 

de Paiol de Telha (PR) 
atuante na CONAQ, gra-
duada em História pela 
Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, bacha-
rel em Direito pela UFPR, 

atualmente cursando 
o Mestrado Mestrado 

Profissional em Susten-
tabilidade junto a Povos 
e Territórios Tradicionais 

(MESPT).
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mulher, como parte do conjunto que compõe as comunida-
des, participam ativamente do processo democrático. A meu 
ver essa participação se dá de forma exitosa quando o maior 
número possível de membros da comunidade compreende 
melhor os procedimentos legislativos, administrativos e judi-
ciais, na prática do texto constitucional, e na busca pela ga-
rantia de direitos. Para Débora Lerrer,

[...] a conquista de determinado direito ou mesmo sua 
efetivação e garantia de existência será dada pela capacida-
de de determinado setor, grupo, enfim, parte interessada na 
consecução de determinado direito, em exercer pressão/po-
der para a garantia e/ou conquista desse direito. É um pro-
cesso dialético, visto que a tensão pela conquista impõe per-
das do outro lado. (Lerrer, 2012)

A comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha – 
Fundão, localizada no município de Reserva do Iguaçu, re-
gião de Pinhão e Guarapuava, no interior do estado do Para-
ná, se insere no contexto de judicialização da luta quilombola, 
representando um dos casos emblemáticos das lutas nacio-
nais pelo território tradicional e na aplicabilidade do direito 
constitucional descrito no artigo 68 do ADCT – Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. 
A história da comunidade Paiol de Telha nos remete ao pe-
ríodo escravista brasileiro, quando, em 1860, trabalhadores e 
trabalhadoras escravizadas receberam da proprietária, Balbi-
na Francisca de Siqueira, uma doação de 6.000 alqueires de 
terras da fazenda onde viviam como pagamento pelos ser-
viços prestados ao longo de toda uma vida de escravização 
(Hartung, 2004). A partir de 1875, entretanto, iniciou-se um 
lento e violento processo de expropriação das terras que se 
estendeu ao longo de todo o século XIX, e seguintes, a princí-
pio pelo afilhado da escravocrata, que recebera a outra parte 
das áreas da herança, e com o apoio de uma política nacional 
de fortalecimento da imigração europeia no país.

Já no século XXI as famílias que ainda permaneciam na 
propriedade foram ameaçadas e expulsas do território, sob a 
alegação de venda da terra por parte dos herdeiros. Por força 
do poder político e policial local, que apoiou a fundação de 
uma cooperativa de grãos na região, promoveu-se ao longo 
dos anos uma tentativa de invisibilização da história dos “ne-
gros do Fundão”, como ainda é chamada a comunidade. 

Foi no início dos anos de 1990 que as famílias herdei-
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ras da Comunidade Invernada Paiol de Telha, antiga Fazenda 
Capão Grande, iniciaram um processo organizativo coletivo, 
buscando reaver suas terras. Com o apoio da Comissão Pas-
toral da Terra, fundaram em 1997 a “Associação Pró-Reinte-
gração da Invernada Paiol de Telha”, com o objetivo de man-
ter a unidade entre as famílias e garantir uma solução para a 
reivindicação dos seus direitos (Vieira; Trotta; Carlet, 2017).

Em 2006 a comunidade passa a se reconhecer e ser 
reconhecida como uma comunidade quilombola, uma das 
primeiras a ser certificadas pela Fundação Palmares no es-
tado do Paraná. Em conjunto com outras comunidades do 
estado, aliada ao movimento nacional quilombola, Invernada 
Paiol de Telha ajudou a propagar as vozes da comunidade 
em defesa de seus direitos fundamentais.

 A Cooperativa Agrária Agroindustrial Entre Rios, 
criada após as várias tentativas de expulsão da comunidade 
quilombola do território, é parte autora de diversas ações ju-
diciais contra a Comunidade Paiol de Telha ao longo desses 
anos. Em 2007 a cooperativa deu início a uma demanda judi-
cial buscando impedir a continuidade do processo de regu-
larização fundiária da comunidade por meio de uma Ação de 
Anulação do Procedimento Administrativo (com pedido li-
minar) contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – Incra, sob o fundamento de inconstitucionalidade 
do decreto 4.887/2003, que regulamenta esses procedimen-
tos. Sem que o Incra e a comunidade fossem ouvidos, o juiz 
deferiu o pedido da cooperativa e ordenou a suspensão dos 
trabalhos do processo de titulação. Coube ao Incra contestar 
a decisão por meio do recurso de Agravo de Instrumento (no. 
2008.04.00.0101605/PR). A comunidade também ingressou 
na demanda, na qualidade de terceiro interessado2. 

Só ao final de 2013, o Tribunal Regional Federal da 4a 
Região (TRF4) votou pela continuidade da atual política para 
titulação de territórios quilombolas3. O julgamento terminou 
no dia 19 de dezembro, e a comunidade, que se mobilizou 
em peso para estar presente, acompanhou com rezas e olha-
res atentos a sessão, na qual, por 12 votos a 3, o TRF4 decidiu 
pela constitucionalidade do decreto 4887/2003 e pela valida-
de dos procedimentos já utilizados na titulação de territórios 
quilombolas, abrindo um importante precedente para a titu-
lação de novas comunidades. 

Em 2014, com a Portaria de Reconhecimento do territó-
rio de 2.959, 2371 hectares de terras de Paiol de Telha, o Incra 
cumpria mais uma etapa no processo de reconhecimento e 

2 - Disponível em: <ht-
tps://terradedireitos.
org.br/wp-content/

uploads/2014/01/Docu-
mentos-julgamento-

-TRF4_2013-.pdf>.  Acesso 
em: 22 ago. 2019

3- Disponível em: <ht-
tps://www.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=-

noticia_visualizar&id_noti-
cia=9796>. Acesso em: 22 

ago. 2019.
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titulação do território da comunidade. O documento foi en-
tregue em mãos aos membros da comunidade, que lotaram 
o ginásio de esportes do município de Pinhão, em um gran-
de ato no qual se estabeleceu com a Cooperativa Agrária En-
tre Rios um acordo para a devolução de parte do território da 
comunidade quilombola, mediante indenizações e procedi-
mentos administrativos relativos4.

 Em 2015 o Tribunal Regional Federal da 4a Região, 
em Porto Alegre, julgou improcedente outro recurso da co-
operativa, que questionava o trabalho de titulação realizado 
pelo Incra. No mesmo ano o Supremo Tribunal Federal tam-
bém julgou improcedente ação movida pela Cooperativa 
Agrária Entre Rios questionando a legitimidade do Incra para 
adentrar nas propriedades do território em disputa, com o in-
tuito de realizar medições e estudos no âmbito do processo 
de titulação da área quilombola5.

 Paralelamente ao andamento das ações “na Jus-
tiça” e aos procedimentos administrativos “no governo”, as 
famílias da comunidade Paiol de Telha seguiam acampadas 
precariamente no “barranco”, uma beira da estrada de terra 
às margens do território tradicional recebido em testamento, 
como forma de protesto contra a morosidade da titulação do 
território e em busca de melhores condições de vida frente a 
direitos secularmente não reconhecidos. 

Jurema Werneck, ativista e intelectual negra brasilei-
ra, definiu o racismo institucional como procedimentos “que 
equivaleriam a ações e políticas institucionais capazes de 
produzir e/ou manter a vulnerabilidade de indivíduos e gru-
pos sociais vitimados pelo racismo” (Werneck, 2016). No caso 
das comunidades quilombolas podemos perceber o racismo 
institucional enraizado também nos procedimentos admi-
nistrativos, evidenciados pela demora secular na titulação 
dos territórios. Não é evidente o direito dessas pessoas à pos-
se e propriedade do território que receberam como herança 
e que habitam há mais de cem anos? 

Em 2016, o decreto presidencial de 22 de junho de 2015 
declarou de interesse social, para fins de desapropriação, os 
imóveis rurais abrangidos pelo território da comunidade qui-
lombola Invernada Paiol de Telha – Fundão. Diante da deci-
são, a Cooperativa Agrária Agroindustrial apresentou outra 
proposta de resolução pacífica, com a eliminação de futuras 
condenações judiciais, juros moratórios, verbas acessórias, 
dentre outras ações. Em resposta, o conselho diretor do Incra, 
resolveu, administrativamente (resolução n. 50, de 29/11/2016), 
autorizar o superintendente regional do Incra no estado do 

4- Disponível em: <https://
terradedireitos.org.br/ca-

sos-emblematicos/comu-
nidade-quilombola-paiol-

-de-telha/12527>. Acesso 
em: 2 set. 2019.

5- Disponível em: <https://
terradedireitos.org.br/

noticias/noticias/nova-vi-
toria-do-paiol-de-telha-

-no-judiciario-a-luta-pe-
lo-decreto-de-desapro-

priacao-continua/17423>. 
Acesso em: 25 set. 2019.
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Paraná a realizar o acordo extrajudicial, com área registrada 
de 225, 2805 ha6. Apesar desses procedimentos, as promessas 
do Poder Executivo não foram cumpridas, e em 2017 a Coo-
perativa Agrária movia nova ação de reintegração de posse 
da última área ocupada pelas famílias quilombolas.

A comunidade Paiol de Telha, após três anos de acordo 
estabelecido e mesmo tendo seguido todos os procedimen-
tos técnicos e administrativos necessários, ainda se encontra-
va sem perspectivas concretas de titulação do seu território. 
Diante de expectativas frustradas e promessas não cumpri-
das por parte do Estado e do Poder Executivo, a comunidade 
quilombola ocupou outra área localizada no território tradi-
cional. Assim, em 2018, no mês da Consciência Negra, a co-
munidade Paiol de Telha ingressou com uma ação civil públi-
ca7 em face da União e do Incra, para exigir o cumprimento 
dos acordos estabelecidos, a titulação imediata de parte seu 
território, a elaboração de um plano estratégico para titulação 
de todo o território tradicional, em até cinco anos, e o paga-
mento de indenização para a comunidade por danos morais 
coletivos, fundamentado na duração razoável do processo. 
Ainda em 2018, em audiência de conciliação, a 11a Vara Fede-
ral de Justiça, em Curitiba, suspendeu a possibilidade de des-
pejo das famílias do território, até março de 2019, prazo dado 
para que o Incra avançasse no procedimento administrativo 
de titulação.

Os casos da Comunidade Invernada Paiol de Telha e da 
constitucionalidade do decreto 4887/2003 caminharam lado 
a lado entre os anos de 2015 e 2019, na construção de uma 
jurisprudência que fundamenta e aplica o direito quilombo-
la elaborado no texto da Constituição. Finalmente, em 2019, 
uma liminar da Justiça Federal estabeleceu que duas áreas 
do território total da comunidade Paiol de Telha fossem titu-
ladas até o dia 2 de maio daquele ano, com multa diária de 
R$ 600 mil em caso de descumprimento. Na decisão, a juí-
za da 11a Vara da Justiça Federal determinou o prazo de 180 
dias para que a União liberasse R$ 23 milhões ao Incra para a 
aquisição das outras cinco áreas do território quilombola, já 
previstas no decreto de desapropriação. A decisão liminar foi 
resultado da ação civil pública movida pela comunidade com 
o apoio da assessoria jurídica popular e de uma grande rede 
de movimentos sociais, organizações, pesquisadores e pes-
quisadoras, pessoas sensíveis à causa quilombola nos níveis 
local, nacional e internacional. Essa foi a primeira vez que o In-
cra obtém terras no Paraná para a titulação de um quilombo. 

6 - Disponível em: <https://
www.jusbrasil.com.br/dia-
rios/132026712/dou-secao-

1-30-11-2016-pg-3>.

7 - Disponível em: <ht-
tps://terradedireitos.org.

br/uploads/peticoes/
e88cf156954a1f7d88d8e-

2365b8a2660.pdf>. Acesso 
em: 2 set. 2019.
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Em abril de 2019 a Comunidade Quilombola Invernada Paiol 
de Telha foi parcialmente titulada como proprietária legal de 
duas áreas do território recebido em testamento em 1860.

 Estimulando a união interna dos herdeiros e atu-
ando de maneira articulada em rede, a comunidade se for-
taleceu à medida que teve acesso às informações do seu 
processo judicial. Através da metodologia da educação e da 
advocacia popular, da participação em atividades e atos de 
outros movimentos, que permitiram uma ampliação da co-
municação entre a comunidade e articulações externas, no 
exercício prático de comunicar para a titulação dos territórios 
tradicionais. A comunicação via internet tem fortalecido de 
forma significativa as decisões favoráveis à constitucionali-
dade do decreto 4887/2003, seja através das campanhas em 
prol dos direitos quilombolas, seja via perfis das lideranças 
quilombolas espalhadas por todo o território nacional. É por 
meio de movimentos dinâmicos como os vivenciados pela 
comunidade Paiol de Telha, ao longo de muitos anos, que é 
construído tijolo por tijolo o direito constitucional aos territó-
rios quilombolas.

Quando o Poder Judiciário incide sobre a titulação dos 
territórios quilombolas, o faz a partir da provocação de gente 
que até então possuía pouco ou nenhum acesso ao sistema 
de justiça. A judicialização da luta histórica das muitas co-
munidades quilombolas, espalhadas por todo o território na-
cional, se dá em face da inoperância do Estado em garantir 
acesso aos direitos constitucionais. Se as formas de expressar 
o racismo se desenvolvem com o passar do tempo, as formas 
de resistência também, e o acesso aos tribunais tem sido 
uma delas.

A participação popular no processo cognitivo de demo-
cracia se dá no dia a dia, no exercício indispensável para se 
compreender como são as mobilizações em torno do Poder 
Judiciário e na práxis do direito constitucional. Trata-se, pois, 
de uma disputa também no campo interpretativo. E, se é pre-
ciso invocar os princípios democráticos do direito, que seja a 
partir das vozes que ousam se levantar perante um sistema 
jurídico que também se constituiu de silenciamentos. É uma 
disputa que deve se dar a partir da reinterpretação do siste-
ma jurídico com os sentidos voltados à realidade concreta da 
população, pluriétnica e multifacetada, nas áreas urbanas e 
rurais, e no acesso à propriedade da terra e do território.

Recentemente, em junho de 2021, foi publicada no Di-
ário Oficial da União a a titulação de mais duas áreas do ter-
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ritório da comunidade Paiol de Telha. Em meio a tantos re-
trocessos na política de titulação dos territórios quilombolas, 
a comunidade retoma mais uma parte importante de suas 
áreas, fortalecendo a luta da própria comunidade, mas so-
bretudo a esperança da população quilombola no estado e 
no país. 

Considerações finais

Depois do julgamento favorável à constitucionalidade 
do decreto 4887/2003, quem esperava uma alavancada nos 
procedimentos de titulação dos territórios quilombolas se de-
cepcionou. Direitos sociais são historicamente conquistados 
pela população negra através de disputas e enfrentamentos, 
sobretudo ideológicos. Vemos através do que se chama luta 
quilombola, no interior dos movimentos sociais e na sauda-
ção fraternal em apresentações e despedidas, o termo “guer-
reiras e guerreiros” como referências da secularidade dos en-
frentamentos e da disputa social, que atinge historicamente 
essa população. 

É preciso reavaliar a cada momento as formas de in-
terpretação e as metodologias aplicadas no ensino jurídico, 
a fim de não reproduzirmos o modelo de sociedade colonial, 
o qual ainda não conseguimos superar. Ainda há um abismo 
entre as experiências vividas por esses grupos vulnerabiliza-
dos socialmente e o Poder Judiciário em relação a suas rea-
lidades. Um modelo exploratório, racialmente hierarquizado, 
machista, e ignorante na medida em que não reconhece e 
não admite outros saberes e culturas, em termos de igualda-
de, como válidos para serem incorporados gradualmente ao 
ordenamento jurídico convencional. 

A defesa dos direitos humanos e fundamentais, a redu-
ção das desigualdades e o fortalecimento da democracia na 
defesa da vida englobam, fundamentalmente, o direito cole-
tivo à Terra e aos Territórios tradicionais. É preciso dar ouvidos 
às vozes que ecoam o direito quilombola e a luta por ele, à 
medida que possamos compreendê-lo amplamente à luz da 
Constituição, do direito à alimentação saudável e à soberania 
alimentar, na democratização dos espaços de construções 
político-sociais, no acesso a incentivos e produção cultural, 
nas tradições coletivas, em especial na defesa de populações 
que vêm sendo historicamente atingidas e dizimadas social-
mente. 
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É esse o estado de Bem Viver que se busca com a incor-
poração das compreensões comunitárias sobre Terra e Terri-
tórios. É preciso ressignificar, a partir da reconceituação do 
direito, o modelo de Estado que queremos na prática do dia a 
dia, afinal, dentro e além dos autos existe a vida das pessoas. 

Diante de todo o exposto afirmo que temos alternati-
vas de operacionalizar de forma equânime a aplicabilidade 
dos direitos sociais. Creio que uma delas é buscar entender 
as múltiplas formas de conviver, de costumes originados do 
processo civilizatório africano e de outros grupos tidos por 
“colonizados” em contraponto ao direito germano-românico, 
fenomenológico, positivista e culturalista instituído no direito 
brasileiro. Creio que não seria a judicialização indiscriminada 
dos processos, no caso da titulação dos territórios quilombo-
las, a melhor ferramenta na resolução dos conflitos sociais no 
sistema legal, visto que, no que diz respeito às comunidades 
quilombolas e tradicionais, é indispensável e prioritária a se-
gurança destas frente aos conflitos que podem se estabe-
lecer após a judicialização, sobretudo no seu acirramento. É 
fundamental que se avaliem o caso concreto, as estratégias 
jurisdicionais e os instrumentos normativos de participação 
social, que podem ser utilizados e fortalecidos. 

Mudam o tempo histórico e suas dinâmicas políticas, 
mas a concepção quilombola de luta pelo território é trans-
mitida de geração em geração. Entendida como missão de 
vida, a luta quilombola pelos direitos da comunidade contém 
a mesma essência: a memória viva do passado e a projeção 
do futuro como algo inerente a sua própria época. Luta-se 
para defender a herança dos antepassados e o futuro dos 
descendentes ao mesmo tempo. A luta aqui é pela manuten-
ção do território e pela afirmação do direito quilombola para 
as próximas gerações, pela manutenção da memória (mate-
rial e imaterial) dos que vieram antes e da possibilidade de 
uma identidade enquanto grupo, a partir do território. Uma 
perspectiva de direito de continuidade e de preservação da 
memória dos mortos e ausentes, para os que ainda virão. 

Reafirmando a ideia de luta ativa, em espaços múlti-
plos, a universidade também se torna um espaço em disputa 
ideológica, onde é preciso ampliar a visão limitada que te-
mos de como se relacionam Sistema Normativo, Educacional 
em Universidades e Faculdades de Direito, e a epistemologia 
jurídica e acadêmica aplicada na prática, visando a melhoria 
de vida das pessoas. Ao acreditar que o direito é a única, ou 
a melhor, forma de solucionar conflitos, acaba-se por negar 
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uma série de relações sociais, que estruturam e significam os 
fundamentos do próprio direito: de que este surge posterior-
mente às pessoas, e aos conflitos.

A ideia de justiça para a população negra rural, no âm-
bito material, é sentida, a princípio, a partir das ausências na 
efetivação de direitos, ou na presença da força e da violência 
policial.

Eis que, onde não se encontram direitos reconhecidos, 
a Justiça Divina é argumento suscitado. Como primeira e 
última instância, as comunidades buscam na fé a materia-
lização do direito constitucionalmente prometido. É a partir 
dos impactos e das ameaças constantes que a Justiça é in-
vocada nas comunidades quilombolas, seja a “Justiça Divi-
na” – expressa cotidianamente na religiosidade presente nos 
territórios, a partir dos sincretismos religiosos entre religiões 
católicas, de matriz africana, indígenas e evangélicas –, seja 
a “Justiça do homem” – invocada em casos de extrema gra-
vidade em situações que fogem às formas de resolução dos 
conflitos pela comunidade.

Nos entraves pela demarcação dos territórios, por exem-
plo, podemos observar a união de forças divino-ancestrais, 
seja na presença de lideranças e ativistas quilombolas nos 
Tribunais de Justiça em defesa de suas comunidades, seja na 
judicialização das demandas quilombolas, como grupos que 
ainda possuem esperança na Justiça dos homens. Mas aban-
doná-la também não é uma opção, pelo contrário, é preciso 
torná-la cada vez mais acessível. Uma ferramenta na defesa 
dos direitos constitucionais, dos direitos humanos, do bem 
viver e a serviço das pessoas.
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FOTOGRAFAR É ESCREVER 
COM A LUZ - NOTAS SOBRE 
O MOCAMBO

Wanderson Andrade

SOBRE AS IMAGENS

Nasci em Aracaju (1976) e estudei até os dez anos com 
as freiras da congregação Santa Terezinha. Concluí os estu-
dos no Colégio Salesiano e cursei Direito na Universidade Fe-
deral de Sergipe. Graduei-me em 1998, tendo sido orador da 
turma Carlos Ayres Britto. Depois de uma década voltada à 
advocacia, em 2006 passei no concurso para delegado de po-
lícia de carreira, aqui mesmo em Sergipe. Já se foram quinze 
anos como delegado. Há cerca de dois anos, eu procurei a 
fotografia como terapia. Uma tentativa de diminuir os calos 
que se formaram na alma. Fotografar me ajuda a não perder 
a fé no homem.

Comecei fotografando trabalhadores da zona rural de 
Sergipe. Depois, fiz exercícios fotográficos com andarilhos e 
moradores de rua. Até que, em meado de 2019, um colega da 
polícia militar, que é da comunidade do Mocambo, no mu-
nicípio de Porto da Folha, me persuadiu a fazer um trabalho 
mais consistente na comunidade. Foi aí que tive o primeiro 
contato com o livro Mocambo: história e antropologia do pro-
cesso de formação quilombola. Embora seja irmão de um so-
ciólogo, a leitura do texto do Arruti foi impactante para mim, 
mas também sedutora. Concluída a leitura, decidi conhecer 
o Mocambo.

Na primeira visita, fiquei dois dias na comunidade. Fui 
recebido com doçura e meiguice por Paula Meire e Nazaré 
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Acácio, líderes locais, que me ofereceram um panorama do 
vilarejo. Bati papo com os moradores, almocei com eles, bebi 
com eles. Fui ao São Francisco e me deparei com a relação de 
cumplicidade que todos mantêm com o rio. Descobri que o 
rio é mais do que uma caudalosa artéria d’água. O rio é uma 
pessoa, uma personagem mocambeira. Talvez ele seja o es-
pírito do Mocambo, ao lado da biografia de cada quilombola.

Nesse diapasão, me acheguei a António Lino, 92 anos. 
Em princípio, um homem de palavras econômicas, descon-
fiado, discreto, reservado. À medida que ganhei sua simpa-
tia, ele foi-se descortinando. Mas, nada de sorrir. Apenas fra-
ses bem pensadas e um silêncio contemplativo entre uma 
e outra ponderação. Até que, finalmente, ele se soltou e me 
permitiu pequenas brincadeiras e liberdades. Nisso, as fotos 
foram nascendo. Não como meras imagens, mas como retra-
tos fidedignos de momentos afetivos. Fotografar é escrever 
com a luz. Necessitei, pois, pôr luz não apenas nos cenários, 
mas no meu coração e no coração das personagens. Para ob-
ter duas lâminas de António Lino gargalhando, tive que clicar 
dezenas de vezes, com um olho no visor da câmera, enquan-
to o instigava com gracejos. Sorrisos extraídos a fórceps.

É verdade que parte significativa das fotos foi posada. 
Por exemplo, da dona Quininha, 94 anos, mulher mais idosa 
do Mocambo, do Vadió, filho do saudoso Dionísio, da Raíssa, 
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jovem dançarina do samba de coco, dentro da igreja da San-
ta Cruz, e do tio Gago, fumando pacaio. Eu até tive que fumar 
com ele, para facilitar a tomada da foto. Ele nunca havia se 
deixado fotografar.

As demais fotos foram tomadas sem que a personagem 
soubesse que estava sendo flagrada: da garotinha Natalie, fi-
lha de Nazaré Acacio, em trajes de samba de coco dentro de 
uma canoa sobre as águas do São Francisco, do Pedro, filho 
de António Lino, tratando peixes dentro do rio, do mesmo Va-
dió, surpreendido costurando uma rede de pesca, do garo-
to Zaqueu, saindo das águas após uma disputa de pega-pe-
ga, do Igor, filho de Paula Meire, comemorando um gol, e de 
Luan, subindo na canoa, exausto, depois de nadar no rio.

Essas fotografias ainda estão longe do ideal, mas estou 
tranquilo, porque são exercícios. A propósito, Cartier-Bresson 
ensinava que as “primeiras dez mil fotos serão as piores”. Que 
alívio, ainda me restam algumas milhares de fotos para che-
gar lá. Até porque, agora, o Mocambo se consubstancia como 
uma nova família, que conquistei.
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