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RESUMO 

 

A presente tese possui como fundamento jurídico central a justiça da tomada de posição pelo 

poder constituinte originário e soberano no sentido de atribuir a propriedade definitiva sobre o 

território remanescente de quilombo em favor das comunidades que o possuem na atualidade e 

trazem consigo a presença da ancestralidade negra com a experiência histórica vivida a partir 

do momento de reivindicação da liberdade e da terra surgido originalmente quando o Brasil 

ainda vivia um regime social e econômico escravocrata. 

Em que pese tal reconhecimento que restou consagrado no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, observa-se que há um enorme déficit de efetividade no 

cumprimento da citada norma após trinta anos de vigência da Carta de 1988. A centralização 

feita pelo poder público, por meio da Fundação Cultural Palmares e, sobretudo, do INCRA, não 

tem produzido a eficácia social expectada pela citada norma transitória que traz em seu bojo a 

tutela do direito fundamental de propriedade e com esse valor, a salvaguarda da moradia, do 

trabalho e do reconhecimento étnico-cultural, valores caros ao modelo constitucional brasileiro 

centrado na constatação de que o Brasil é uma sociedade plural que deve ser respeitada e 

protegida em favor de seus destinatários diretos e igualmente das futuras gerações.  

Em que pese a inevitável ligação semântica do vocábulo quilombo como um local de negros 

evadidos que irromperam, por vezes, de modo violento, contra o direito formal estabelecido 

nos trezentos anos de escravidão, temos que nos dias atuais há a necessidade de uma 

ressignificação desse conceito, conferindo-se juridicidade ao critério antropológico da 

autodefinição. 

Há uma vinculação muito intensa entre a cultura vivenciada em um quilombo e a proteção do 

território em que o mesmo se encontra assentado a fim de que restem preservados os modos 

peculiares de criar, fazer e viver dessas comunidades, cuja proteção constitucional faz-se 

presente nos artigos 215 e 216 da lei fundamental, posto que integrantes do patrimônio cultural 

brasileiro.  

Assim, a regularização fundiária de um território quilombola com o devido registro dessa 

propriedade especial junto ao cartório imobiliário competente é algo de grande relevo social e 

pode ser buscada pelos próprios interessados por intermédio da propositura de ações judiciais 

pertinentes, assim como pelos legitimados extraordinários por meio da Ação Civil Pública.  

A judicialização levada a efeito por quem possui interesse direto na solução do problema e do 

cumprimento da Constituição da República, nesse caso, pode se mostrar como um importante 

contributo para a afirmação desse direito fundamental, sem prejuízo de que outras práticas que 

vem sendo adotadas pelos atores desse processo como a desapropriação, também sejam 

reconhecidas como válidas. 

 

Palavras-chave: Escravidão. Quilombo. Remanescentes de quilombos. Regularização 

fundiária. Proteção do patrimônio cultural. Função social da propriedade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as its central legal basis the justice of the position taken by the original and 

sovereign constituent power in order to attribute the definitive property over the remaining 

quilombo territory in favor of the communities that have it today and bring with it the presence 

of the black ancestry with the historical experience lived from the moment of claiming freedom 

and the land originally born when Brazil still lived a social and economic slave system. 

In spite of such recognition that was enshrined in Article 68 of the Transitory Constitutional 

Provisions Act, it is observed that there is a huge deficit of effectiveness in complying with the 

aforementioned norm after thirty years of validity of the Charter of 1988. The centralization 

made by the public power, through the Palmares Cultural Foundation and, above all, INCRA, 

has not produced the social efficiency expected by the aforementioned transitory norm that 

brings in its protection the fundamental right of property and with this value, the safeguard of 

housing, work and ethnic-cultural recognition, values dear to the Brazilian constitutional model 

centered on the fact that Brazil is a plural society that must be respected and protected in favor 

of its direct recipients and also of future generations. 

In spite of the inevitable semantic link of the word quilombo as a place of black evadidos that 

erupted, sometimes in a violent way, against the formal law established in the three hundred 

years of slavery, we have that in the current days there is a need of a resignification of this 

concept , giving juridicity to the anthropological criterion of self-definition. 

There is a very intense link between the culture lived in a quilombo and the protection of the 

territory in which it is settled so that the peculiar ways of creating, doing and living of these 

communities are preserved, whose constitutional protection is present in the articles 215 and 

216 of the fundamental law, since members of the Brazilian cultural heritage. 

Thus, the land regularization of a quilombola territory with proper registration of this special 

property with the competent real estate registry is something of great social importance and can 

be sought by the interested parties through the filing of pertinent lawsuits, as well as by the 

extraordinary legitimates through of the Public Civil Action. 

The judicialization carried out by those who have a direct interest in solving the problem and 

in complying with the Constitution of the Republic can, in this case, be an important 

contribution to the affirmation of this fundamental right, without prejudice to the fact that other 

practices that have been adopted by the actors of this process such as expropriation, are also 

recognized as valid. 

 

Keywords: Slavery. Quilombo. Remnants of quilombos. Land regularization. Protection of 

cultural heritage. Social function of property. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em uma sociedade na qual a propriedade imobiliária constitui um importante vetor para 

a afirmação da própria dignidade humana, pois funciona como veículo assecuratório de outros 

direitos fundamentais como moradia e trabalho, curial é o raciocínio segundo o qual se pode 

afirmar que o seu reconhecimento formal há de trazer para os destinatários diretos e, no caso 

específico da tese, também para toda a sociedade, uma relevante função social.  

Por meio da regularização fundiária, o titular reconhecido passa a gozar de uma garantia 

mais efetiva contra o desapossamento das terras que ocupa, uma vez que tal direito com a 

publicidade registral passa a ostentar o atributo da eficácia erga omnes, impondo um dever geral 

de abstenção.  

Há muito já se sabe que a Constituição da República não se contenta apenas com a 

garantia da proteção da propriedade, mas também anseia por instrumentos que viabilizem o 

acesso ao referido direito. Nesse desiderato, importa que se busque no âmbito jurídico a 

realização concreta desse direito. 

Com vários fins de interesse público que serão desenvolvidos adiante objetivou o poder 

constituinte originário promover a regularização fundiária dos remanescentes dos territórios 

quilombolas no Brasil, fazendo constar da Constituição Cidadã o artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que conta com a seguinte redação: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” 

Essa medida de resgate histórico, cultural e de valores constitucionais importantes não 

surge como medida jurídica e política vivenciada apenas no Brasil. Por exemplo, a Constituição 

Política da Colômbia1 de 1991, em seu artigo 55 do capítulo das disposições transitórias, 

também concede o direito de propriedade coletiva às comunidades negras que estejam 

ocupando áreas em terrenos baldios e nas zonas rurais ribeirinhas da bacia do Pacífico, de 

acordo com as suas práticas tradicionais de produção, com preocupação também de 

salvaguardar direitos culturais e de fomentar o desenvolvimento social e econômico da região. 

No mesmo diapasão, merece registro a Constituição do Equador de 20082, aprovada por 

referendo popular, que conta com um capítulo inteiro destinado à defesa dos direitos das 

                                                
1 COLÔMBIA, Constituição Política da Colômbia. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

inicio/ConstitucionpoliticadeColombia.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 
2 EQUADOR. Constitución del Ecuador. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStf 

Internacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/ConstitucionpoliticadeColombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/ConstitucionpoliticadeColombia.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
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comunidades ancestrais, indígenas e afroequatorianas, sendo que a par de várias regras 

protetivas especiais, consta no artigo 60 o direito à propriedade coletiva e igualmente com 

preocupação de preservação da cultura desses povos. 

Esse direito já vinha sendo discutido no plano do Direito Internacional Público, mesmo 

antes da iniciativa do constituinte, pois o artigo 11 da Convenção nº 107/57 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) já se manifestava nessa linha de reconhecimento etnocêntrico 

ao dizer que “o direito de propriedade, coletivo ou individual, será reconhecido aos membros 

das populações interessadas sobre as terras que ocupem tradicionalmente.” O Brasil aprovou, 

pela via de seus poderes legislativo e executivo, esse tratado internacional por intermédio da 

edição do Decreto Federal nº 58.824, de 14 de julho de 1966, o qual ingressou no ordenamento 

jurídico como lei federal e não como norma constitucional como sucede na Constituição da 

República vigente. 

O ponto central da presente tese é a busca de efetividade desse direito fundamental de 

propriedade especial, dirigido a uma minoria étnico-cultural que contribuiu decisivamente para 

a formação da sociedade brasileira. 

O referido direito obteve também reconhecimento supranacional na cidade de Genebra, 

no dia 27 de junho de 1989, quando passa a constar no artigo 14 da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais com um significado 

ainda mais amplo que o direito nacional como se pode perceber do teor do dispositivo legal:  

 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, 

deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de 

utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 

tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 
subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos 

nômades e dos agricultores itinerantes. 2. Os governos deverão adotar as medidas que 

sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 

tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 

nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos 

interessados.3 

 

O citado estatuto, oriundo do Direito Público Internacional, ingressa na ordem jurídica 

constitucional pátria por meio do Decreto Federal nº 5.051/04, merecendo relevo, já que o 

citado ato normativo tem por objeto a proteção de direitos humanos, atraindo a incidência do 

parágrafo segundo do artigo 5º da Constituição da República: “Os direitos e garantias expressos 

                                                
3 BRASIL. Decreto n 5.051, de 19 de abril de 2004. Promulga a Convenção no 169 da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”. 

Como se pode perceber do teor do referido dispositivo constitucional, trata-se de tratado 

internacional de direitos humanos que estende o alcance normativo do artigo 68 do ADCT, 

ampliando os direitos ali estabelecidos, pois tais estatutos fortalecem o direito interno naquilo 

que com eles se afinam.  

A edição do decreto anteriormente citado, conquanto tenha promulgado a Convenção 

Internacional nº 169, da OIT que tem por objeto a proteção dos direitos humanos, não tem força 

para emendar a Constituição, pois entrou em vigor em 19 de abril de 2004, enquanto que a 

Emenda Constitucional 45/04, que incluiu o parágrafo terceiro no artigo 5º, data de 30 de 

dezembro do mesmo ano, estabelecendo que “os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.”. 

 Ainda que o apontado decreto federal não tenha força de emenda, os tratados 

internacionais, com temática nos direitos humanos e que tenham sido ratificados formalmente 

pelo Brasil, ingressam em nosso ordenamento jurídico como lei ordinária supralegal em relação 

às outras leis internas que com ele conflitem como restou assentado pelo Supremo Tribunal 

Federal, em julgamento com repercussão geral, expurgando do ordenamento jurídico a 

possibilidade de prisão do depositário infiel com fundamento na incidência da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)4.  

Destaca-se do referido tratado internacional e que será importante para o 

encaminhamento da presente tese o fato de que a proteção jurídica das áreas remanescentes de 

quilombos é ampla, uma vez que envolve a tutela autônoma da posse em seu aspecto defensivo 

de agressões advindas de terceiros que se intitulam legítimos titulares dos bens imóveis 

ocupados, mas ainda avança para a busca da salvaguarda do direito de propriedade, fazendo 

crer que essa deverá se dar de modo definitivo como consta no texto constitucional transitório 

                                                
4 Prisão Civil. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. 

Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do 

art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 

87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 466343. Relator Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. Julgado em 3 dez. 

2008. Repercussão Geral - Mérito DJE-104 Divulg 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement Vol-02363-06 PP-01106 

RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165). 
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com a regularização fundiária do imóvel na forma preconizada na ordem jurídica pátria, isto é, 

com o registro no cartório do registro de imóveis.  

Igualmente relevante é o fato de que o Estatuto de Direito Internacional exige dos 

governos que aderirem ao seu comando um comportamento ativo no sentido de viabilizar tais 

direitos com a criação de procedimentos que se mostrem adequados e eficazes segundo o 

sistema jurídico do país subscritor. 

Os fatos sociais que antecedem e os que são posteriores à Abolição da Escravidão dão 

conta de que as pessoas que foram submetidas a esse regime jurídico servil e seus descendentes 

formam um agrupamento humano que possui elemento étnico diferenciado com interesse e 

importância pessoal e social da preservação dessa realidade que a identifica dentro do complexo 

tecido social. 

Importa ainda destacar que a proteção jurídica do território quilombola com a segurança 

inerente à situação proprietária pode trazer em seu bojo a preservação da memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos moldes preconizados pelo parágrafo 

primeiro do artigo 215 da Constituição da República: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais.  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.5 
 

Nesse mesmo ângulo de visada, o parágrafo quinto do artigo 216 da Constituição 

prescreve que “ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos” como medida para buscar a preservação do patrimônio 

cultural brasileiro nos seus aspectos material e imaterial, a fim de salvaguardar a memória dos 

diferentes grupos étnicos que contribuíram para formar a sociedade brasileira, reconhecendo 

que formas de expressão, modos de criar, fazer e viver singulares vinculados à práxis de um 

grupo formador da sociedade brasileira constitui patrimônio cultural.  

Com isso, fácil é verificar que a Constituição teve o mérito de, pela vez primeira, 

conferir relevo aos grupos que formam a pluriétnica sociedade brasileira com os seus 

imigrantes, indígenas e afrodescendentes que aqui são representados por uma classe muito 

peculiar sob o ponto de vista histórico e antropológico: os quilombolas. 

No cenário atual de busca da concretização da regularização fundiária dos territórios 

quilombolas que se situem em imóveis registrados em nome de particulares, vem sendo 

                                                
5 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 
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utilizado o instituto da desapropriação com pagamento de indenização ao expropriado, 

conforme reza o artigo 13 do Decreto Federal 4887/03. Essa intervenção do Estado na 

propriedade é levada a efeito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), autarquia federal que recebeu o protagonismo para a titulação por força da citada 

legislação em sentido amplo e de decreto próprio que define as suas funções. 

Após o fato jurídico da desapropriação, haverá a titulação da área em favor dos 

quilombolas que será realizada mediante a outorga de título coletivo e pro indiviso com 

obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de 

impenhorabilidade, sendo que as comunidades serão representadas pelas associações 

legitimamente constituídas para tal fim (art. 17 do Decreto 4887/036). 

Nos imóveis registrados em nome do Estado, o próprio ente federativo deverá emitir o 

título respectivo, reconhecendo o direito de propriedade para as comunidades remanescentes de 

quilombos, na forma do que estabelece o artigo 12 do Decreto Federal 4.887/2003, 

circunstância que atenua as dificuldades de efetivação do artigo 68 do ADCT. 

A tese objetiva principalmente demonstrar a perspectiva de se imaginar que a única via 

para a regularização fundiária se o imóvel estiver registrado no domínio particular é a 

desapropriação espelha uma ótica excessivamente individualista e patrimonialista, parecendo 

privar ou impedir que os próprios destinatários típicos do comando constitucional busquem a 

efetivação desse direito. A exclusiva perspectiva expropriatória não se coaduna com a ordem 

jurídica constitucional e tem se mostrado insuficiente para dar a devida resposta aos elevados 

propósitos da estudada norma constitucional.  

Os dados coligidos da Fundação Cultural Palmares demonstram existir 31587 

comunidades reconhecidas como territórios quilombolas no Brasil8 aptas, portanto, à busca pelo 

reconhecimento do domínio com a devida titulação como previsto na Constituição Federal.  

Há um dado relevante com relação ao crescimento da violência nas áreas de territórios 

quilombolas. Em publicação datada de 26 de setembro de 2017, a Agência Brasil, órgão de 

imprensa vinculado à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), divulgou dados estatísticos 

                                                
6 O Decreto 4887/03 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/ 

d4887.htm>. Acesso em 3 out. 2018) 
7 PALMARES Fundação Cultural. Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos (CRQS) 

atualizada até a Portaria nº 238/2018, publicada no DOU de 1º/10/2018. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/crqs-01-10-2018.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
8 Segundo dados da Fundação Cultural Palmares e da Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos 

do Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj), o Estado do Rio de Janeiro conta com 42 territórios quilombolas 

reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, mas apenas 2 deles possuem registro de propriedade: Quilombo 

Campinho da Independência, em Parati (2003) e Quilombo Preto Velho, em Cabo Frio (2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/crqs-01-10-2018.pdf
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dando conta de que por questões envolvendo a disputa pela posse da terra, houve um aumento 

de 350 % no ano de 2017 em relação ao ano anterior, com 18 homicídios registrados contra 

essa população, tendo sido reconhecido por órgãos governamentais e da sociedade civil como 

o ano mais violento. A matéria ressalta que vários homicídios não são sequer registrados9.  

Esses números indicam que na função de emissão dos atestados de reconhecimento de 

territórios remanescentes de quilombos, segundo os pertinentes estudos históricos e 

antropológicos, há uma efetividade que não se vislumbra nas titulações registrais de 

propriedade definitiva que são de apenas 11610 realizadas pelo Instituto Nacional da 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Como se pode perceber, menos de três por cento das 

comunidades assentadas em áreas remanescentes de quilombos já receberam o título apto a ser 

registrado no cartório do registro de imóveis.  

A tese aqui esposada pretende responder, sob o ponto de vista dos princípios e regras 

que norteiam o Direito Constitucional brasileiro que não há necessidade de lei federal ou 

qualquer outra regulamentação posterior para a efetivação da citada norma constitucional, posto 

que em seu bojo encontramos todos os elementos necessários para a sua compreensão e alcance, 

sendo, portanto, dotada de eficácia plena.  

Dispõe o texto constitucional, com clareza, que a propriedade definitiva será atribuída 

aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando as suas terras por 

ocasião da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Não há necessidade de qualquer 

normatividade posterior para que seja possível a compreensão e aplicação da regra. Ainda que 

eventualmente se entenda conveniente alguma lei em sentido material ou formal posterior, tal 

fato será apenas para consolidação de alguns pontos, não se revestindo do caráter de 

indispensabilidade. 

O Decreto 4887/03, citado anteriormente, teve a sua constitucionalidade reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser aproveitado na parte em que se encontra coerente 

com os objetivos constitucionais de contribuir com segurança jurídica e justiça para a eficácia 

                                                
9 A pesquisa foi desenvolvida pela CONAQ (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas), Terra de Direitos e em parceria com o Coletivo de Assessoria Jurídica Joãozinho de Mangal 

e a AATR (Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais da Bahia). A matéria traz ainda o depoimento da 
coordenadora de pesquisas pela Terra de Direitos Elida Laures que disse existir “um estado de vulnerabilidade dos 

quilombos que é resultado de uma fraqueza da política pública em assegurar os direitos territoriais quilombolas e 

isso cria uma situação de exposição à violência, somada ao racismo institucional da sociedade brasileira que faz 

com que os quilombolas sejam vítimas de atrocidades”. Diante desse quadro, o Ministério dos Direitos Humanos 

informou que vai criar a ouvidoria Agrária Nacional, além de várias medidas para resolver esses conflitos 

territoriais. (Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-09/numero-de-

assassinatos-de-quilombolas-em-2017-foi-o-maior-em-dez>. Acesso em: 2 out. 2018) 
10 INCRA. Andamento dos Processos - Quadro Geral. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/ 

files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-09/numero-de-assassinatos-de-quilombolas-em-2017-foi-o-maior-em-dez
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-09/numero-de-assassinatos-de-quilombolas-em-2017-foi-o-maior-em-dez
file:///C:/Users/Marcos/Documents/Disponível%20em%20http:/www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf
file:///C:/Users/Marcos/Documents/Disponível%20em%20http:/www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf
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social do artigo 68 do ADCT. À exceção da necessariedade da desapropriação para imóveis 

registrados em nome de particulares, o referido ato normativo atende aos seus elevados fins 

sociais como se pretende demonstrar no transcurso desse trabalho. 

Desse modo, pretendemos provar que a atual perspectiva adotada de considerar a 

desapropriação como único mecanismo de eficácia social da norma pode não se mostrar 

adequada, tomando-se como norte a ideia de que a forma como o direito foi inserido na 

Constituição possibilita que o próprio Estado ateste administrativamente o domínio se o imóvel 

for público e se o imóvel estiver inscrito no cartório do registro de imóveis em uma titularidade 

particular e não houver acordo na titulação, cabível será a provocação ao Poder Judiciário, a 

fim de que por meio do exercício de sua função constitucional, reconheça, por meio de sentença 

com eficácia declaratória, o direito de propriedade à semelhança do que ocorre com o instituto 

da usucapião.  

A propriedade a que se refere o artigo 68 do ADCT decorre da posse originária e 

ancestral que teve o seu início quando ainda vigorava a escravidão e alguns cativos, pelos mais 

diversos motivos, se insurgiram pelo instrumento da fuga e formaram mocambos ou quilombos, 

a fim de alcançar a liberdade, instinto inato ao homem e, com isso, igualmente livrar-se do 

açoite, do bolo, da máscara, do tronco, do cepo, da berlinda, do pelourinho, do vira-mundo e da 

gargalheira para ficar em algumas das torturas a que o escravizado estava submetido segundo 

o regime jurídico vigente à época. 

O direito de propriedade que o artigo 68 do ADCT outorga aos remanescentes de 

quilombos tem por objeto a posse coletiva de um território que, resistindo à ação do tempo, até 

a entrada em vigor da Constituição, é utilizado para a proteção de uma minoria étnica 

identificada como quilombolas e que necessita desse espaço físico para a manutenção da sua 

cultura e para viver com dignidade, exercendo os direitos fundamentais da moradia, trabalho, 

lazer, dentre outros. Para tal fim, ao Estado foi cometido o dever de dotar os destinatários 

mediatos (sociedade) e imediatos (quilombolas) do compromisso constitucional de 

instrumentos eficazes para tanto. 

Tornar efetivo o comando constitucional do artigo 68 do ADCT pode contribuir para 

trazer aos dias atuais um pouco da história de resistência dos ancestrais negros que foram 

escravizados e se rebelaram contra a injustiça do regime escravocrata, proporcionando o 

respeito a uma identidade étnica própria e ao mesmo tempo proporcionar uma devida integração 

com a toda nação brasileira.  

No estudo dessa temática rica de historicismo, a página escrita por Fustel de Coulanges 

se apresenta muito apropriada quando é dito que “felizmente, o passado jamais morre 



16 
 

 

completamente para o homem. O homem pode muito bem o esquecer, mas continua trazendo-

o consigo. Pois, tal como o é em cada época, ele é o produto e o resumo de todas as épocas 

anteriores. Se descer ao fundo de sua alma, pode reencontrar e distinguir essas diferentes épocas 

pelo que cada uma delas deixou.11” ou como diz a canção composta por Pablo Milanes: “a 

história é um carro alegre, cheia de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que 

a nega.” 12 

No primeiro capítulo, vamos tratar do surgimento dos quilombos no Brasil como prática 

insurrecional de resistência dos escravizados que buscavam a liberdade e um pedaço de chão 

para tentar alcançar alguma dignidade como ser humano. Apresentamos alguns traços da 

escravidão que se iniciou em meados do século XVI e somente terminou formalmente em 13 

de maio de 1888, cerca de 350 anos depois com o ingresso, estima-se, de 6.000.000 de escravos 

no território brasileiro. Veremos também que a Abolição da Escravidão, lamentavelmente, não 

possibilitou que os ex-escravizados, forros, negros, mulatos e mestiços pudessem participar da 

vida política do país como cidadãos com acesso a padrões mínimos existenciais e a bens 

fundamentais, dentre os quais, o que nos interessa no estudo: a terra. 

Trazemos, outrossim, um breve panorama da evolução histórica da formação do 

patrimônio fundiário brasileiro com o objetivo, a partir da análise da legislação e de fatos 

históricos, de tentar demonstrar a dificuldade que o negro encontrou para ter acesso 

à propriedade da terra de forma juridicamente segura, o que indicia a possível conclusão de que 

o artigo 68 do ADCT é uma tentativa extraordinária deixada pelo poder constituinte originário 

de resgatar um pouco da dívida social perante os afrodescendentes que, no caso, podem ser 

reconhecidos como quilombolas para os fins de aplicação da referida norma constitucional. 

No segundo capítulo, analisamos o direito de propriedade imobiliária como garantia 

fundamental com o dever imanente de observância da função social, considerando a evolução, 

o sentido e o alcance da propriedade funcionalizada como relação jurídica complexa, 

finalizando com o destaque à função social da posse coletiva que se verifica no quilombo para 

fins de garantia de preservação de um modo de criar, fazer e viver típicos da comunidade dos 

remanescentes de quilombos. 

O capítulo terceiro destina-se a uma análise da norma constitucional que assegura o 

direito de propriedade definitiva dos territórios quilombolas, identificando que se trata de 

direito fundamental de segunda e quarta geração, envolvendo a proteção da moradia, trabalho 

                                                
11 COULANGES, Fustel; FERREIRA, Roberto Leal (trad.). A cidade antiga. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 

18. 
12 Cancion por la unidad latino-americana, do álbum La Vida no Vale Nada, 1976. 
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e preservação do multiculturalismo vivenciado nessas comunidades. Analisaremos o caráter da 

norma constitucional acerca da sua eficácia plena, contida ou limitada, assim como a 

necessidade de superação do modelo arqueológico e puramente histórico de quilombo para a 

sua ressemantização na atualidade com a defesa da autoatribuição com referência ao julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3239/04 que atacou a constitucionalidade 

do Decreto Federal nº 4887/03. 

No quarto capítulo, ainda que não seja o escopo central da tese que não se propõe a tratar 

da ciência processual, serão apresentados alguns instrumentos jurídicos aptos para conferir a 

efetividade desejada pela norma constitucional com a finalidade de tentar comprovar que 

existem medidas judiciais postas à disposição do jurisdicionado para tentar tornar mais efetiva 

a norma constitucional aqui debatida.  

Destacaremos a possibilidade de, em se tratando de imóveis particulares,  ser possível a 

propositura de ação judicial declaratória ou demarcatória com pedido reivindicatório a ser 

intentada pela associação de moradores ou por outro legitimado para a propositura de ação civil 

pública, desde que expressa e previamente autorizada pelos interessados diretos, sem embargo 

de que eventual pleito indenizatório seja buscado por quem se sentir prejudicado e que poderá 

fazê-lo mediante demanda direta em face da União Federal, cujo poder constituinte originário 

reconheceu o direito à propriedade definitiva em favor dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, decisão  soberana que não contém em seu cerne quaisquer condições outras senão 

aquelas previstas no próprio artigo 68 do ADCT. 
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1 QUILOMBOS NO BRASIL 

 

1.1 CONCEITO  

 

Ainda que tenha sido uma prática corrente no império romano, a escravidão avança para 

o Ocidente durante a Idade Média nos séculos XIV e XV com autorizações imperiais em razão, 

sobretudo, da expansão ultramarina de Portugal. Várias legislações13 a permitiram e outras 

tantas bulas papais a legitimaram sob o ponto de vista ético e religioso.  

Afirma Vainfas que, na legislação portuguesa, a escravidão foi estimulada com a 

autorização dada pelo monarca Afonso V, em 1448, que concedia a dízima decorrente desse 

negócio ao infante Dom Henrique, “o Navegador, como governador das descobertas da Guiné, 

pelos bons serviços prestados a Portugal.”14 Destaca o historiador que a Igreja apoiou a 

escravidão. Por exemplo, com o argumento da necessidade de converter homens à fé católica, 

a bula papal Dum Diversas, de 1452, “concedeu aos portugueses o direito de atacar, conquistar 

e submeter pagãos e sarracenos, tomando seus bens e reduzindo-os à escravidão perpétua”.15 

No Brasil, a escravização dos negros africanos inicia-se no século XVI com a 

monocultura da cana-de-açúcar nos engenhos do Nordeste e tem o seu termo final, ao menos 

                                                
13 Em Do Espírito das Leis, Montesquieu (1748), um dos pais do iluminismo, defende a escravidão dos negros. 

Em suas palavras: “se eu tivesse que defender o direito que tivemos de escravizar os negros, eis o que diria: tendo 

os povos da Europa exterminado os da América, tiveram que escravizar os da África, a fim de utilizá-los no 

desbravamento de tantas terras. O açúcar seria muito caro se não se cultivasse a planta que o produz por intermédio 

de escravos. Aqueles a que nos referimos são negros da cabeça aos pés e tem o nariz tão achatado, que é quase 
impossível lamentá-los. Não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser muito sábio, tenha introduzido 

uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo completamente negro. ... É impossível supormos que tais gentes 

sejam homens, pois, se os considerássemos homens, começaríamos a acreditar que nós próprios não somos 

cristãos. Os espíritos mesquinhos exageram muito a injustiça que se faz aos africanos, pois, se ela fosse tal como 

eles dizem, não teria ocorrido aos príncipes da Europa, que estabelecem entre eles tantas convenções inúteis, fazer 

uma delas em favor da misericórdia e da piedade? (MONTESQUIEU, Charles de. Do Espírito das Leis. Coleção 

Os Pensadores. v. XXI. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 223) 
14 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 205-209. 
15 Idem. Ibidem. 
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no plano jurídico, com a entrada em vigor da Lei Áurea16 assinada pela Princesa Isabel17 ,no dia 

13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil, último país independente da América a 

fazê-lo.  

A despeito das dificuldades históricas com a mensuração da quantidade de escravizados 

que ingressaram no território brasileiro, em razão do tráfico ilícito ou da notória destruição de 

dados e cadastros levados a efeito pelo governo imperial a fim de evitar demandas buscando 

indenização pela perda da propriedade do escravo, o historiador Pedro Calmon sustenta que, 

entre 1550 quando teve início o tráfico negreiro até 1850 quando a lei Eusébio de Queirós 

atacou com veemência essa prática comercial, entraram em território brasileiro de seis a oito 

milhões de negros vindos da África, sendo essa a quantidade mínima daqueles que se 

pronunciaram sobre o tema. Diz o autor que o escravizado interessava ao Brasil como braço 

para a produção, inicialmente, da cana-de-açúcar e para a África, como comércio18.  

Em historiadores contemporâneos, como João Reis e Flávio Gomes, vamos encontrar o 

número de 15 milhões de escravizados africanos que foram arrancados de suas terras, sendo 

esse um empreendimento comercial de notável importância para a formação do mundo moderno 

e até do sistema econômico mundial, sem embargo na influência cultural em todos os aspectos 

da vida brasileira. Aludem os autores: 

 
A participação do Brasil nessa trágica aventura foi enorme. Para o Brasil, estima-se 

que vieram perto de 40 % dos escravos africanos. Aqui, não obstante o uso intensivo 

da mão de obra cativa indígena, foram os africanos e seus descendentes que 

                                                
16 Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os 

súditos do Império que a Assembléia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte: Art. 1°: É declarada extincta 

desde a data desta lei a escravidão no Brazil. Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário. 

Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a 
cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém. O secretário de Estado dos Negócios 

da Agricultura, Comercio e Obras Publicas e interino dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da 

Silva, do Conselho de sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império. Princeza Imperial 

Regente. Rodrigo Augusto da Silva. Carta de lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar o Decreto da 

Assembléia Geral, que houve por bem sanccionar, declarando extincta a escravidão no Brazil, como nella se 

declara. Para Vossa Alteza Imperial ver. Chancellaria-mór do Império.- Antonio Ferreira Vianna. Transitou em 13 

de Maio de 1888.- José Júlio de Albuquerque. 
17 Após dizer que o coração de mulher da Princesa Isabel falou mais alto quando, por exemplo, mostrava-se 

simpática ao Quilombo das Camélias do Leblon (RJ), naquilo que seria a afetividade brasileira, Pedro Calmon 

narra o momento da história brasileira em que o país aboliu a escravatura, verbis: “Aprovado, o projeto foi, por 
uma comissão de deputados e senadores, entregue às 3 horas à princesa, que o subscreveu coma caneta das 

pedrarias que os abolicionistas lhe ofereceram. Nabuco, de uma sacada, comunica ao povo a redenção dos 

escravos. Patrocínio lança-se de joelhos e beija as mãos a D. Isabel: é a Redentora. As ruas enchem-se de multidão 

que, aos brados, numa inexprimível alegria, proclama o fim da escravidão. D. Isabel, ao organizar João Alfredo o 

ministério da abolição, dissera a Cotegipe: “Então, ganhei ou não? ...”. Respondera-lhe, profeticamente, o ex-

presidente do conselho: “Vossa Alteza ganhou a partida, mas perdeu o trono.” Dali a pouco mais de um ano seria 

proclamada a República com o exílio da família imperial. (CALMON, Pedro. História da Civilização Brasileira. 

v. 188. Brasília: Edições do Senado Federal, 2014, p. 247-248). 
18 Idem, p. 36-38. 
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constituíram a forma de trabalho principal durante os mais de trezentos de 

escravidão.19  

 

Durante o período em que existiu como prática legitimada pelo Estado, primeiramente 

português (até 7/7/1822), e depois brasileiro, no Império do Segundo Reinado (até 13/5/1888), 

de três maneiras a pessoa escravizada conseguia a liberdade: a) morte; b) alforria; c) disposição 

legal20. 

A primeira maneira dispensa qualquer comentário pela sua obviedade. A segunda 

consistia na manifestação de vontade lícita dirigida, a fim de conceder a liberdade. Exigia como 

requisito de validade os mesmos dos atos jurídicos em geral como a capacidade das partes e a 

legitimação negocial. Por exemplo, se o escravizado fosse dado em penhor, não podia ser 

alforriado, sob pena de incidir o seu Senhor no crime de estelionato.  

A forma do ato era livre (ad probationem) e podia dar-se por ato gratuito (datio 

libertatis21) ou oneroso quando ocorria a compra da liberdade que também era um tipo de 

manumissão. Havia leis que mesmo não sendo consideradas do movimento abolicionista como 

foram a Lei Eusébio de Queirós, do Ventre Livre e do Sexagenário de que se falará mais adiante, 

permitiam a alforria do escravizado que fosse filho reconhecido de homem livre com escrava, 

pois como diz Perdigão Malheiro22, era repugnante ao senso comum que uma pessoa tivesse 

como cativo o seu próprio filho.  

Também outras situações pitorescas são apontadas pelo autor como de alforria legal 

como a do escravizado que denunciava a sonegação de diamantes pelo senhor ou o extravio ou 

contrabando de pau-brasil ou o abandonado pelo seu senhor por invalidez que se restabelecesse, 

dentre outras circunstâncias. Em uma visão mais sociológica e menos jurídica, Darcy Ribeiro23 

informa que as alforrias, não raro aconteciam pelo desgaste do escravizado que se tornava 

imprestável e, dessa forma, o seu Senhor se livrava de ter que alimentar o que entendia ser um 

negro inútil.  

Outra forma bastante utilizada de se conseguir a liberdade advinha da fuga para formar 

ou aderir a outros quilombos que já existissem. O historiador Mário Maestri, em pesquisa 

realizada, explica que o próprio liberto, normalmente, não conseguia nenhuma ascensão social, 

                                                
19 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Uma história de liberdade. In: REIS, João José; GOMES, Flávio 

dos Santos (org.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 9. 
20 MALHEIRO, Perdigão. A Escravidão no Brasil. Ensaio histórico, jurídico, social. v. 1. 3. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1876, (ed.1976), p. 82. 
21 FREITAS, Augusto Teixeira. Vocabulário Jurídico. t. I. Coleção Clássicos do Direito Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 1983, p. 8. 
22 Sobre esses e outros “Modos de Findar o Cativeiro” segundo a lei, doutrina e jurisprudência da época: v. 

MALHEIRO, Perdigão. op. cit., p. 82-139. 
23 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. 3. ed. São Paulo: Global, 2015, p. 90. 
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vivendo de biscates e mesmo de mendicância. Normalmente, eram os cativos urbanos, os 

nascidos no Brasil, os mais brancos, mulheres, aduzindo que o negro africano que não dominava 

a língua portuguesa e trabalhava duramente nas fazendas, em regra, morriam escravos. O autor 

diz que a saída para tais escravizados era a fuga, arrematando: “Através dos séculos, milhares 

de crioulos e africanos escaparam para os sertões ou tentaram desaparecer entre a população 

livre de cor. Acreditavam na pouca piedosa verdade segundo a qual ‘Deus é grande, mas o mato 

é maior’”.24 

Em seu novo dicionário banto, Nei Lopes25, o vocábulo quilombo26 tem origem na 

palavra kilombo da língua quimbundo27 falada em Angola e significa “acampamento, arraial, 

povoação, povoado; capital; união, exército”, sendo essa a sua conotação toponímica, a qual 

acresce a ideológica, ao dizer que quilombo era um “aldeamento de escravos fugidos”. No 

mesmo sentido, é a percepção de Clóvis Moura, acrescentando que mesmo na língua banto, 

essa palavra podia trazer consigo o sentido de “ajuntamento de escravos fugidos.  28” 

Após se mostrar como mais um historiador brasileiro a sustentar a existência dos 

quilombos em todos os lugares da América onde houve escravidão, Vainfas cita que os 

chamados por aqui como quilombos ou mocambos receberam o nome de palenques ou cumbes 

nas colônias espanholas, marrons nas inglesas e grand marronage nas francesas, o que seria 

diferente da petit marronage que identificaria as pequenas fugas29. 

A primeira referência que buscou descortinar o que seria um quilombo não se constitui 

propriamente em um conceito, mas sim em uma definição encomendada mediante consulta do 

Rei de Portugal (1740) ao seu Conselho Ultramarino30, o qual respondeu que seria considerada 

                                                
24 MAESTRI FILHO, Mário. Breve história da escravidão. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986, p. 85-86.  
25 LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2012, p. 213; No mesmo sentido: 

VAINFAS, Ronaldo. op. cit, p. 494-495. 
26 Quilombismo não se confundia com o quilombolista. Enquanto o primeiro contestava a estrutura social da 

escravatura e tinha um pensamento coletivo de crítica ao sistema e a vontade de estabelecer um Estado próprio 

com seus companheiros do infortúnio da escravidão, o segundo apenas pretendia livrar-se do cativeiro, sem o 

espirito do movimento de quilombolismo. (LOPES, Nei. op. cit., p. 213). 
27 Língua falada pelos ambundos. O gentílico é bundo, que pode ser um indivíduo ligado ao grupo étnico ambundo 

ou ovimbundo, de Angola (LOPES, Nei. op. cit., p. 54). 
28 MOURA, Clóvis. Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. 1ª reimpr. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2015, p.335. 
29 VAINFAS, Ronaldo. op. cit., p. 494. 
30 No Brasil, algumas legislações estaduais tentaram definir o quilombo. Por exemplo, a lei provincial 157 de 9 de 

agosto de 1848 (RS) dizia: “Por quilombo entender-ser-á a reunião no mato ou lugar oculto, de mais de três 

escravos”. No Maranhão, o artigo 12 da lei 236, de 20 de agosto de 1847 afirmava que “Reputar-se-á escravo 

quilombado, logo que esteja no interior das matas, vizinho ou distante de qualquer estabelecimento, em reunião 

de dois ou mais com casa ou rancho.” (ANDRADE, Lúcia; TRECCANI, Girolamo. Terras de Quilombo. In: 

LARANJEIRA, Raymundo (coord.). Direito Agrário Brasileiro. Em homenagem à memória de Fernando Pereira 

Sodero. São Paulo: LTr, 2000, p. 599) 
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“toda a habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não 

tenham ranchos levantados nem achem pilões neles”.31  

O dicionarista Aurélio Buarque de Holanda define o termo quilombo como sendo um 

“Estado de tipo africano formado, nos sertões brasileiros, por escravos fugidos”.32 No mesmo 

sentido, Alaôr Eduardo Scisinio o compreende como um “valhacouto de escravos fugidos; 

unidade básica da resistência negra”33 ou como define o professor Marés de Souza Filho: “uma 

reunião de ilegais, bandidos, fugidos da lei e da ordem imperial e colonial”.34  

De toda sorte, quando se pensa em um quilombo vem a nossa mente a ideia de uma 

fortificação composta de negros fugitivos que, desafiando o direito estatal, formaram um núcleo 

populacional que buscava manter a cultura e a estratificação social trazida da África. 

Não fossem suficientes as referências anteriores acerca dos inúmeros conceitos sobre 

quilombos, constata-se também a existência de 3158 quilombos remanescentes já reconhecidos 

pela Fundação Cultural Palmares na atualidade, o que demonstra a presença desse fenômeno 

com muita intensidade na realidade histórica e antropológica brasileira.  

Com efeito, a formação dos chamados quilombos é um fato reconhecido por diversos 

estudiosos da história brasileira, podendo ser caracterizado como um fato notório, posto que 

presente no ensino curricular de História do Brasil e até mesmo incontroverso ou notório, sendo 

o Quilombo dos Palmares, localizado na então Serra da Barriga (Capitania de Pernambuco), 

atual município de União dos Palmares, em Alagoas, o mais proeminente.  

O Quilombo dos Palmares se formou a partir de escravizados que fugiram de seus 

senhores e se estabeleceram na Zona da Mata nordestina no início do século XVII, criando uma 

rede de outros doze quilombos que, segundo algumas fontes, chegou a ter mais de 20000 

habitantes, formando, ainda que simbolicamente, um Estado independente com poder político 

de comando, defesa militar e autossuficiência na produção de gêneros alimentícios como milho, 

mandioca, feijão, batata doce, cana-de-açúcar e banana, dentre outros. A morte do chefe Zumbi 

dos Palmares, sobrinho do rei Ganga Zumba (Grande Senhor) pelo bandeirante Domingos Jorge 

Velho com os seus seis mil homens armados, dez anos após a sua contratação para o fim de 

                                                
31 No mesmo sentido, dentre outros: GOMES, Flávio dos Santos. Quilombos/Remanescentes de Quilombos. In: 

SCHWARCZ, Lilia. GOMES, Flávio (org.). Dicionário da Escravidão e Liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018, p. 367-368. 
32 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 

2010, p. 1758. 
33 SCISINIO, Alaôr Eduardo. Dicionário da Escravidão. Rio de Janeiro: Leo Christiano Editorial, 1997, p. 281. 
34 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Povos Invisíveis. In: PRIOSTE, Fernando Galhardo Vieira; ARAÚJO, 

Eduardo Fernandes. Direito Constitucional Quilombola: análises sobre a ação direito de inconstitucionalidade 

nº 3239. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 9. 
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destruir o quilombo, no dia em 20 de novembro de 1695, marca a derrocada do sonho de 

liberdade vivenciado nesse quilombo.  

Barbaramente, a cabeça de Zumbi foi cortada, salgada e levada para Recife, onde foi 

exposta em praça pública com os seguintes dizeres: “para satisfazer os ofendidos e justamente 

queixosos e para atemorizar os negros que achavam que ele era imortal.  35” 

 A noção de quilombo aqui retratada serve apenas para apresentar uma noção histórica 

desse fato social de grande relevo que contribuiu para pôr fim ao regime escravocrata e que nos 

auxilia a compreender a justiça da existência da norma constitucional transitória ora estudada.  

A concepção antropológica contemporânea para fins de aplicação adequada do artigo 

68 do ADCT será vista no capítulo 3 quando identificaremos os requisitos para a configuração 

da atestação de propriedade dos territórios remanescentes de quilombos.  

Afinal de contas, a lei não deve ser interpretada olhando-se para um triste passado 

histórico centrado economicamente na produção escravocrata, mas sim para um futuro que no 

programa constitucional brasileiro se mostra mais venturoso, posto que o dispositivo 

constitucional de reconhecimento dessa propriedade especial em favor de afrodescendentes que 

remanesceram dos antigos quilombos, pode revelar a possibilidade de um cenário de busca da 

isonomia substancial, solidariedade, respeito às diferenças e respeito à dignidade da pessoa 

humana.  

O pensador lusitano, Castanheira Neves36, leciona que o Direito é eminentemente 

histórico, não para projetar o passado, mas sim porque sendo o seu tempo o futuro, necessita 

precipitar-se e moldar o presente. 

 

1.2 FORMAÇÃO DOS QUILOMBOS 

 

Salientam com propriedade os historiadores João José Reis e Flávio dos Santos Gomes 

que “onde houve escravidão houve resistência”.37 Para além de rebeldias e atos violentos 

isolados, corpo mole para os afazeres, o mais interessante ato de resistência, posto que 

organizado e com o propósito explícito de insurgência contra o sistema jurídico que vigorava, 

                                                
35 Confira-se, por todos, FUNARI, Pedro Paulo de Abreu. A arqueologia de Palmares: sua contribuição para o 

conhecimento da história da cultura afro-americana. In: REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. op. cit., p. 

29/57.  
36 NEVES, António Castanheira. Questões de Fato: questões de Direito ou o problema metodológico da 

juridicidade. v. 1. Coimbra: Almedina, 1967, p. 906. 
37 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Uma história de liberdade. Op. cit., p. 9. 
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justificando na ambiência legal, a escravidão, mostrou-se a constituição de quilombos, também 

chamados de mocambos, formados por escravizados fugitivos.  

Joel Rufino dos Santos aponta a existência de resistência pela via da rebelião armada e 

da rebelião surda, apontando como exemplos o “furto, sabotagem de trabalho, assassinato de 

senhores e de feitores, mau-olhado, intriga, aborto, infanticídio, preguiça, banzo, suicídio ...”. 

Na mesma linha de raciocínio retratada acima, o historiador afirma:  

 

onde houve escravidão – das charqueadas gaúchas à selva amazônica – o trabalhador 

formou quilombos, por exemplo, ao longo de quase todos os rios da Amazônia. Os 

quilombolas foram tão arrojados quanto os bandeirantes paulistas ou os povoadores 
cearenses.38 

 

Em trabalho especifico, sobre quilombos e senzalas do Rio de Janeiro no século XIX, 

Flávio dos Santos Gomes narra:  

 

Em variadas situações, escravos fugiram, formaram quilombos, promoveram 

insurreições e revoltas, além de experiências multifacetadas de protesto cotidiano, nas 

quais incluíam formas de sociabilidade e cultura material. Procurara, 
fundamentalmente, reorganizar e transformar os mundos em que viviam. Muitos 

desses homens e mulheres, trabalhadores escravizados – com expectativas e 

perspectivas variadas -, procuraram conquistar liberdades e intervir nos sentidos da 

escravidão.39  

 

Abolicionista convicto e importante jurisconsulto do Império, Perdigão Malheiro 

publicou o seu ensaio pela vez primeira, no ano de 1867, quando ainda vigorava a escravidão 

no Brasil. Da sua narrativa de viso extrai-se o quão corriqueiro se mostrava àquela época a 

rebeldia contra o cativeiro que não raro se manifestava com a formação de quilombos:  

 

Entre nós foi frequente desde tempos antigos, e ainda hoje se reproduz, o fato de 

abandonarem os escravos a casa dos senhores e internarem-se pelas matas ou sertões, 

eximindo-se de fato ao cativeiro, embora sujeitos à vida precária e cheia de privações, 

contrariedades e perigos que aí pudessem ou possam levar. Essas reuniões foram 

denominadas quilombos ou mocambos; e os escravos assim fugidos (fossem em 
grande ou pequeno número) quilombolas ou calhambolas. No Brasil tem sido fácil 

aos escravos em razão de sua extensão territorial e densas matas, conquanto procurem 

eles sempre a proximidade dos povoados para poderem prover às suas necessidades, 

ainda por via do latrocínio40. 

 

Em outro giro, o historiador Capistrano de Abreu, ao alvorecer do século XX (1907), 

via a escravidão de sua época de forma a colocar os mulatos como uma gente indócil e rixenta 

que eram contidos com prepotência e logo depois voltavam a sua rebeldia originária. Já os 

negros escravizados praticavam feitiçarias, reuniam-se em grêmios, mas em “sua alegria nativa, 

                                                
38 SANTOS, Joel Rufino. A Escravidão no Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 2013, p. 79-80. 
39 GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas. Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, 

século XIX. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 248. 
40 MALHEIRO, Perdigão. op. cit., p. 50. 
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seu otimismo persistente, sua sensualidade animal sofriam bem o cativeiro.41”. Esse relato deixa 

aflorar com bastante clareza o elevado grau de preconceito racial que imperava, inclusive em 

parte da elite intelectual. 

O ato de fugir e aquilombar-se em mocambos ou quilombos, enquanto práxis social 

mostra-se como a mais interessante das formas de resistência, pois há uma dupla insurgência 

desses homens e mulheres que, tanto no meio rural como nas cidades, lutaram bravamente 

contra a maldita servidão pessoal, na qual a lei possibilitava que uma pessoa fosse propriedade 

de outra, tida como uma coisa (res) despida, portanto, do reconhecimento social de qualquer 

dignidade humana (seruus personam non habet) em situação de perpetuação familiar no 

cativeiro a partir da saída do ventre materno (princípio partus sequitur uentrem).  

Apesar de preponderantemente rural, a formação de quilombos também se deu a partir 

de fugas de escravizados das cidades e que nos arredores desta se aquilombava. A historiadora 

Leila Algranti42, em intensa pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, narra a formação de 

quilombos na cidade de Niterói, no distrito da Lagoa (atual Lagoa Rodrigo de Freitas), Inhaúma, 

Irajá, Engenho Velho e em outros locais mais distantes dos centros urbanos, mas na periferia, 

como Inhaúma, Cantagalo, Inhomirim, dentre outras.   

Interessante destacar que o artigo 179, caput, da Constituição Imperial de 182443 

assegurava a todos os brasileiros o direito à liberdade, mas isso não foi o suficiente para 

reconhecer a imediata abolição da escravidão, uma vez que os próprios juristas 

contemporâneos, à entrada em vigor desse estatuto, ainda que criticamente, defenderam que o 

sentido de cidadão no texto constitucional apenas atingia o homem livre e que, portanto, excluía 

o escravizado44.  

O Conselho Imperial adotou praticamente o inteiro teor da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão oriundo da Revolução Francesa de 1789, país que com tal compromisso 

institucional, viria a abolir a escravidão em 1794. Ao se referir ao inciso XIII da Constituição 

Imperial que preconizava a igualdade de todos perante a lei, Flávia Lages afirma ser impossível 

o reconhecimento de seriedade do dispositivo se transplantado para os dias atuais, mas 

                                                
41 ABREU, Capistrano. O descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: Martins Fontes/Biblioteca do Exército, 2001, 

p. 214. 
42 ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente. Estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro – 1808-1822. 

Petrópolis: Vozes, 1988, p. 180-183.   
43 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, 

a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
44 MALHEIRO, Perdigão. op. cit., p. 35. 
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principalmente no século XIX “escravocrata e com ‘supercidadãos’ como o eram os 

latifundiários”.45  

Essa triste constatação faz-nos lembrar das lições de Clóvis Moura, firme na defesa da 

tese de que o Brasil aplicou um escravismo tardio, pois em pleno final do século XIX importava 

dos principais países da Europa, mormente da Inglaterra, e dos Estados Unidos o tanto de 

desenvolvimento tecnológico e social vivenciado nessas nações, mas que eram 

surpreendentemente aplicados em “um país ainda escravista”.46 

A primeira e mais clara prática de resistência é a de que os denominados quilombolas, 

calhambolas ou mocambeiros, defendendo o inato e legítimo interesse humano pela própria 

liberdade e de seus descendentes, fugiam para determinada área longe das vistas de seu 

proprietário e do feitor contratado por este para vigiá-lo, conduzi-lo ao trabalho e recuperá-lo 

se evadido, buscando uma vida digna com o resgate de sua cultura originária, produção de 

alimentos, vida social, forma de poder autônoma e também a própria concepção de 

pertencimento do território perdido na África e que era vivenciada nos quilombos, hoje 

reconhecida como valor cultural pela Constituição vigente. 

De efeito, os negros escravizados que fugiam e formavam quilombos logravam trazer 

um pedaço da sua África para o Brasil. Não apenas para fugir dos maus-tratos, da tortura, mas 

também para encontrar a natureza humana gregária como, ensina Alaôr Scisinio, “agrupar para 

preservar sua cultura, sua língua, seus cultos, seus cantos, mantendo o sentimento de 

nacionalidade”. Conclui o pesquisador que essa é uma importante explicação para a origem dos 

quilombos, malgrado reconheça que a maior motivação do seu surgimento foi “o maltrato 

escravo, a condição subumana dos negros e os castigos bárbaros impostos pelos senhores”.47 

O outro movimento de resistência surge do fato de que foi uma contundente 

demonstração de que a posse coletiva como situação de fato pode surgir independente da 

propriedade e até por aqueles que, segundo o direito vigente à época, eram considerados como 

semoventes, mas que na realidade não são, segundo o direito natural que serve de fundamento 

para o necessário, exercício humano de buscar a própria liberdade.  

Um dos expoentes do jusnaturalismo, Samuel Pufendorf, em meados do século XVII 

(1673) já indicava o direito de rebelar-se contra a lei naturalmente injusta e cumprir os 

mandamentos universais do cidadão, dentre eles, o de ser livre. A assertiva do jurista alemão 

                                                
45 CASTRO, Flávia Lages. História do Direito. Geral e do Brasil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 

364. 
46 MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. 2. ed. São Paulo: Fundação Maurício Grabois co-edição 

com Anita Garibaldi, 2014, p. 86. 
47 SCISINIO, Alaôr Eduardo. Escravidão e a saga de Manoel Congo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1988, p. 62. 
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merece ser refletida, pois dita mais de dois séculos antes da Abolição da Escravidão, vem a 

talho de foice nesse momento de nosso estudo: 

 

Quanto a coisas indiferentes, é inteiramente razoável se, do outro lado da montanha 

ou do rio, alguma coisa é considerada justa, enquanto como resultado das vontades 

contrárias dos legisladores de dois estados diferentes, deste lado é considerada injusta. 

Mas quando é uma questão do que é claramente ordenado ou proibido pela lei 
universal da humanidade, todas as leis do mundo não podem tornar justo o que é 

injusto, não mais do que podem tornar saudável o que é tóxico para nossos corpos. 

Assim, em relação a essas coisas, a conduta do homem bom é em toda parte a mesma. 

Ele nunca se acredita obrigado a obedecer a leis manifestamente injustas, e menos 

ainda se acredita autorizado a explorar a permissão mais explícita do mundo quando 

esta conflita com o bem moral.48 

 

Vamos encontrar também no texto de Tomás de Aquino passagem segundo a qual é dito 

que algo que seja repugnante ao direito natural, não poderá a vontade humana tornar justo, 

exemplificando com hipotética legislação que instituísse ser lícito adulterar ou furtar. Conclui 

então com apoio do Antigo Testamento (Is 10,1): “Ai dos que estabelecem leis iníquas”. 

Adiante, analisando especificamente a escravidão, diz não ser da lei natural que a um indivíduo 

seja indicado tornar-se escravizado por outro, mas em outro giro aponta justiça natural no fato 

de uma pessoa mais preparada, mais sábia, governar outra, ajudando-a49.  

Acerca desse direito natural de buscar a liberdade custe o que custar, ainda que 

violentamente e em afronta a outros direitos como o de propriedade do próprio escravo que, no 

caso, mostrava-se, sujeito e objeto a um só tempo, o filósofo Jonh Finnis, em análise às 

interpretações que Tomás de Aquino fez sobre A Política de Aristóteles, ensina que “se os 

propósitos da lei requerem ações que ninguém não deveria fazer, não se pode agir justamente 

de acordo com ela; a obrigação de alguém não é obedecer, mas sim desobedecer”50. Prossegue 

o autor aduzindo que se uma lei se mostra como um ato de violência lhe falta autoridade moral 

suficiente, não se vinculando à consciência daquele que a deve observar, não estando, portanto, 

ninguém obrigado a observá-la. 

Segundo Kant o que é de extrema necessidade e justiça pode ser feito contra a própria 

lei, posto não ser possível existir uma necessidade justa apta a tornar uma injustiça tão patente 

como esta legal51.  

                                                
48 PUFENDORF, Samuel. Os deveres do homem e do cidadão de acordo com as leis do direito natural. 

Eduardo Francisco Alves (trad.). Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 450. 
49 AQUINO, Santo Tomás. Suma Teológica. v 3. Campinas: Ecclesiae, 2017, p. 369. 
50 FINNIS, John. Direito Natural em Tomás de Aquino. Sua reinserção no contexto do juspositivismo analítico. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 76-77. 
51 KANT, Emmanuel. Doutrina do Direito. Coleção Fundamentos do Direito. 3. ed. Edson Bini (trad.). São Paulo: 

Ícone, 1993, p. 52-53. 
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Caracterizamos o ato de se aquilombar como exercício do direito de resistência e não 

de desobediência civil como na atualidade se concebe no âmbito da filosofia, posto que, nessa 

última tomada de posição, vislumbram-se características sociais de rebeldia contra o 

establishment que lhe são próprias e que são apontadas com precisão pelo Douglas Cesar Lucas: 

a) ato necessariamente coletivo; b) ato público e aberto; c) ação orientada por princípios 

políticos; d) manifestação pacífica; e) adoção da medida apenas após o esgotamento de todas 

as medidas dissuasórias do motivo de tensão52. À exceção de se tratar de uma ação humana 

coletiva, as outras características da desobediência civil não se fazem presentes. 

O direito de resistência, consoante os ensinamentos de Canotilho, vem a ser a “ultima 

ratio do cidadão ofendido nos seus direitos, liberdades e garantias, por actos do poder público 

ou por acções de entidades privadas53”, conceito que se aplica perfeitamente ao ato de 

sublevação levado a efeito pelos escravizados que se refugiavam em quilombos. 

O historiador Adelmir Fiabani54, após importante pesquisa, aponta três fatores 

determinantes para a gênese dos quilombos no Brasil: a) a natureza como aliada. A formação 

geográfica se mostrava um fator determinante, pois um relevo com difícil acesso era importante, 

sendo nesse aspecto favorável os Estados de Goiás, Alagoas, Minas Gerais e Maranhão e 

desfavoráveis os pampas gaúchos; b) conflitos senhoriais ajudaram os fujões. O autor 

demonstra que conflitos políticos internos ou com países vizinhos funcionavam como ensejo 

para a fuga, apontando como exemplos a cabanagem e a balaiada, nos Estados do Pará e 

Maranhão, respectivamente e a Guerra do Paraguai; c) excesso de trabalho, castigos e maus-

tratos. A ignorância dos proprietários sobre o aspecto humano dos cativos rendia ensejo à 

prática sistemática de atos de extrema violência e desprezo, encorajando e fomentando a fuga.  

Acresça-se a essas situações a existência de quilombos que se formaram de modo 

diverso dos modelos gerais vinculados à fuga do cativeiro. São vários os exemplos colhidos da 

historiografia brasileira. Vamos citar apenas quatro exemplos, dois do Estado do Rio de Janeiro 

(quilombos do Leblon e da Marambaia), um de Minas Gerais (Chico Rei) e um complexo de 

comunidades quilombolas que se formaram no baixo Amazonas, hoje a comunidade negra rural 

Pacoval, no Estado do Pará, os quais demonstram que a formação de um quilombo não é tão 

homogênea quanto parece, sendo revelado pela história inclusive quilombos que se formaram 

                                                
52 LUCAS, Douglas Cesar. Desobediência Civil. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord). Dicionário de 

Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 205-206.  
53 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 20ª tiragem. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 512.  
54 FIABANI, Adelmir. Mato, Palhoça e Pilão: o quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes (1532-

2004). 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 251-256. 
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após a Abolição (chamados de quilombos tardios), circunstância que vamos nos referir mais 

adiante.  

O Quilombo do Leblon55, nome que deu origem ao bairro, se estruturou a partir da 

iniciativa de José de Seixas Magalhães que adquiriu uma área ao sopé do Morro Dois Irmãos 

na zona sul do Rio de Janeiro e recebia negros encaminhados por integrantes do movimento 

abolicionista, inclusive da maçonaria. Contava com o apoio de parte da elite da época, inclusive 

da Princesa Isabel que recebia diariamente em seu palácio camélias que eram plantadas no local, 

passando essa flor a ser o símbolo do movimento abolicionista e usado na lapela do terno 

daqueles que simpatizavam com o fim da escravidão56.  

A caneta usada para a assinatura da Lei Áurea pela Redentora foi presenteada pelo citado 

proprietário da área que era um próspero comerciante português e, após esse ato, presenteou-a 

também com um grande buquê de camélias, flor que se tornaria o símbolo do sonho de 

liberdade, idealizado e vivenciado pelo movimento abolicionista. 

Por essa razão, ao lado de outras experiências semelhantes, passa a ser identificado pela 

história como quilombo abolicionista que se mostrou como uma prática igualmente de 

resistência, mas que se mostrava diferente do modelo clássico de quilombo-rompimento, cujas 

marcas características eram a fuga, o esconderijo, as táticas de guerra. Um profundo estudo 

feito por Eduardo Silva aponta que essa nova estratégia de luta pela Abolição da Escravatura 

envolvia lideranças articuladas politicamente, com documentação em dia e que dialogavam 

com a sociedade.  

Ensina o Doutor em história que esses quilombolas não representavam mais “os 

guerreiros do modelo anterior, mas um tipo novo de liderança, uma espécie de instância de 

intermediação entre a comunidade de fugitivos e a sociedade envolvente”57.  Além do citado 

dono das terras, dentre as lideranças políticas que dialogavam com esse quilombo, destacam-se 

                                                
55 No romance “A Conquista”, obra literária de Coelho Netto, lançada pela primeira vez em 1899, o autor se vale 

de um personagem fictício chamado “Anselmo Ribas” para contar a história do movimento abolicionista que 

vivenciara na cidade do Rio de Janeiro, citando inclusive personagens reais como, por exemplo, José do Patrocínio. 

Em determinado momento, é narrado pelo autor a existência de um quilombo na Gávea, como era conhecido a 

região que hoje chamamos de Leblon: “Justamente nesse tempo a campanha abolicionista chegara à sua maior 

intensidade. À luz do sol, nas ruas concitava-se à revolta. Para os lados da Gávea havia um quilombo mantido pela 
Confederação Abolicionista, e no escritório da Gazeta da Tarde, negros e negras, sentados, melancolicamente, 

fumavam esperando que lhes dessem destino.” (NETTO, Coelho. A Conquista. Rio de Janeiro: Ebal, 1957, p. 27) 
56 Em homenagem a essa história, os compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil compuseram no ano de 2015 a 

canção chamada “as camélias do quilombo do Leblon”. No refrão, há referência à ligação forte entre esse quilombo 

abolicionista e a princesa Isabel, quando é dito: “somos a guarda negra da redentora.”. Em outro trecho lê-se “as 

camélias do quilombo do Leblon nas lapelas.”. (Disponível em: <https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/ 

08/21/cancao-inedita-de-caetano-e-gil-fala-sobre-o-brasil-e-cita-israel-ouca.htm>. Acesso em: 25 out. 2018) 
57 SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003, p. 11. 

https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/21/cancao-inedita-de-caetano-e-gil-fala-sobre-o-brasil-e-cita-israel-ouca.htm
https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/21/cancao-inedita-de-caetano-e-gil-fala-sobre-o-brasil-e-cita-israel-ouca.htm
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Rui Barbosa, advogado do Sr. Seixas, José do Patrocínio, João Clapp, presidente da 

confederação abolicionista, a Redentora Princesa Isabel e, ainda, o próprio Imperador que 

recebeu camélias das mãos de crianças negras criadas no quilombo. 

O Quilombo da Marambaia se constituiu em decorrência da reiterada prática do ilícito 

de continuar o tráfico clandestino de africanos, mesmo após a sua proibição, que se deu no 

campo da normatividade no ano de 183158 e reforçada com maior efetividade em 1850 com a 

lei Eusébio de Queirós e o Bill Aberdeen inglês, conforme veremos a seguir. Assim, os 

traficantes utilizavam a ilha da Marambaia, local que hoje pertence ao Município de 

Mangaratiba, como ponto de engorda dos escravos para posterior venda na cidade do Rio de 

Janeiro. Esse entreposto de escravizados perde a importância econômica para o seu proprietário 

quando ocorre a Abolição da Escravidão, em 1888. O proprietário, comendador Joaquim José 

de Souza Breves, veio a falecer no ano seguinte, mas havia deixado verbalmente as terras para 

os escravizados que ali se encontravam por qualquer motivo.  

Entretanto, a sua esposa, Maria Isabel de Moraes Breves, não cumpriu essa última 

vontade do extinto que não formalizara nada em vida e alienou o imóvel. Após sucessivas 

transferências, o bem acabou nas mãos do governo federal. Depois de 13 anos de litígio judicial 

decorrente da disputa pela posse da terra, em 2015, um acordo entre a associação de moradores 

e a União Federal possibilitou a titulação coletiva da área com o reconhecimento do domínio 

em favor de cerca de 350 remanescentes desta comunidade de quilombo59.  

O terceiro exemplo envolve a história de Chico Rei que também merece ser ventilada 

para ilustrar como a criação de um quilombo pode se originar da forma mais inusitada e resultar 

em efeitos que perduram até hoje, reclamando justa solução. Esse personagem que consta em 

livros e na história oral mineira era monarca no Congo, África. Foi apresado com a família por 

traficantes portugueses com vistas à futura venda no Brasil, sendo ele e o filho os únicos 

sobreviventes do tumbeiro que os trouxe. Chico Rei, de nome original Galanga, foi feliz na 

extração do ouro, ficou rico e comprou a sua alforria e de outros companheiros, mantendo 

território próprio e produção autônoma. Conforme estudos do professor Alfredo Almeida, em 

                                                
58 Mesmo antes da abolição da escravidão, interessante tese foi defendida por alguns causídicos no sentido de que 

todo o negro africano que entrou em território brasileiro após a lei de 1831 deveria ser liberto, pois o alegado 
direito de propriedade do escravo teria nascido de um ato ilícito que, em essência, não pode gerar direitos. O rábula 

mulato e republicano Luiz Gama chamado de paladino da abolição, cujo lema de vida foi por ele mesmo cunhado 

como “O Brasil americano e as terras do Cruzeiro sem rei e sem escravos” logrou como defensor o êxito de mais 

de mil decisões favoráveis de liberdade aos escravizados. Sobre a história de Luiz Gama, dentre outros: 

AZEVEDO, Elciene. Orfeu de Carapinha. Campinas: Unicamp, 1999; CÂMARA, Nelson. O advogado dos 

escravos. 2. ed. São Paulo: Lettera.doc, 2010. 
59 Disponível em: <http://koinonia.org.br/atlasquilombola/comunidades/RJ/ilha-da-marambaia/667/historia> e 

<http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/outubro/quilombo-marambaia-e-titulado-e-cem-

familias-quilombolas-e-caicaras-sao-beneficiadas>. Acesso em: 18 out. 2018. 

http://koinonia.org.br/atlasquilombola/comunidades/RJ/ilha-da-marambaia/667/historia/
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/outubro/quilombo-marambaia-e-titulado-e-cem-familias-quilombolas-e-caicaras-sao-beneficiadas
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/outubro/quilombo-marambaia-e-titulado-e-cem-familias-quilombolas-e-caicaras-sao-beneficiadas
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razão das alienações futuras da terra, até hoje há conflito em razão de usurpação e grilagem que 

ocorreram no tempo. Entrementes, destaca o citado antropólogo:  

 

os descendentes e herdeiros constituem os principais agentes sociais em diversas 

situações analisadas. Inúmeras pesquisas chamam a atenção para isso, recorrendo às 

técnicas de história oral pelas quais os agentes sociais que receberam as terras como 

herança narram as dificuldades da formalização.60 
 

O último exemplo citado pode ser encontrado nos escritos de Eurípedes Funes61 que, em 

rica pesquisa, colocou luzes sobre os quilombos do baixo Amazonas, cujas reminiscências 

formaram a comunidade negra rural do Pacoval, no Município de Alenquer, Pará. A narrativa 

passa pela possibilidade de criação de quilombos sem que os negros mocambeiros tivessem 

sequer se submetido à escravidão. O historiador traz à consideração o depoimento de uma 

mulher de nome Maria Cândida que foi presa, em 1876, com outros 135 quilombolas e indagada 

sobre quem era o seu Senhor, disse: “nunca tive senhor por ter nascido na mata”, depoimento 

que foi seguido por vários presos.  

Na memória oral colhida pelo autor, há vários relatos atuais de pessoas sabedoras de 

que os seus antepassados vieram forçadamente da África, vindo parar às margens do Rio Curuá, 

foram escravizados, sofreram maus tratos, mas depois conseguiram fugir e se espalharam, 

procurando a proteção proporcionada pelas águas bravas do baixo Amazonas. Há casos de 

quilombolas com uma história de fuga da escravidão, mas outros que formaram quilombos sem 

essa vinculação. 

Os quatro exemplos são importantes para indiciar o convencimento de que, 

inelutavelmente, houve uma forma genérica de formação dos quilombos muito bem retratada 

por Fiabani e cuja representatividade maior é do quilombo dos Palmares, mas a formação desses 

agrupamentos quilombolas que restaram e permanecem nos dias que correm não possuem 

homogeneidade no tocante ao modo de constituição, merecendo estudo casuístico para a sua 

configuração. 

Com efeito, o apossamento de um território quilombola significava uma medida 

duplamente insurgente e aí se encontra a grandeza da luta histórica dos escravos fugidos que 

lograram trazer, a despeito da distância continental, um pedaço da África para o Brasil no 

tocante ao território e cultura, ajudando a que o país se livrasse da pecha de manter pessoas 

cativas servindo a outras em situação desumana e sem o direito à liberdade. 

                                                
60 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantarino (org). 

Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 62. 
61 FUNES, Eurípedes A. “Nasci nas matas, nunca tive senhor”. História e memória dos mocambos do baixo 

Amazonas. REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. op. cit., p. 534-569. 
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Segundo importantes fontes de pesquisa, a resistência quilombola contribuiu para 

derruir a escravidão62. Clóvis Moura aponta inúmeros exemplos de participação direta dos 

quilombolas no movimento pela abolição. Dentre os quais, destaca a participação dos 

quilombos da cidade Campos dos Goytacazes que contava com 35000 escravizados. Tal região, 

conforme as lições do pesquisador, ficou conhecida como a que tratava com maior violência 

esse povo cativo. O número significativo de escravizados em relação à população livre e a 

selvageria do Senhor seria o motivo de tamanha revolta63.  

Não se deve imaginar que os quilombolas eram um amontado de rebeldes sem causa ou 

de inconsequentes que fugiam sem nenhum planejamento64. Além do exemplo de Palmares que 

fundou propriamente um Estado, outros quilombos, urbanos e rurais, se articulavam política, 

economicamente e com armamentos e hierarquia com vistas a garantir a subsistência de seus 

integrantes e o faziam mediante trocas e vendas de produtos.  

Em estudo profundo sobre o tema, Clóvis Moura narra que os quilombos, quando 

iniciavam as suas atividades, podiam ter uma vida predatória, mas conforme iam crescendo em 

razão, por exemplo, de solo fértil, isolamento do homem branco, recrutamento de outros 

escravos das senzalas, necessitavam “organizar-se internamente para poder pôr em 

funcionamento os grupos populacionais do reduto. Com isto, tinham de surgir formas de 

governo, religião, propriedade, família e especialmente economia.65”  

Laura de Mello e Souza informa sobre uma operação para atacar quilombos em Minas 

Gerais que levou o governador a transferir a administração para São João Del Rey, cidade que 

ficava mais próxima às comunidades rurais que deveriam ser debeladas. Foram contratados os 

mais competentes capitães do mato para atuar no enfrentamento, recebendo generosas datas de 

terras devolutas em cada êxito. Baseada em farta documentação, a historiadora afirma: 

 

durante meses a expedição atacou e destruiu quilombos, matando seus habitantes e 

aproveitando das roças bem plantadas e dos paióis cheios de mantimentos; a guerra 

terminou nos últimos dias de dezembro e custou às câmaras mais de 30 mil cruzados. 

Pelo trabalho de ‘limpeza’, Bartolomeu Bueno do Prado recebeu sesmarias de três 

léguas por uma, em paragem que conhecera nas andanças atrás do quilombo no sertão 
do Campo Grande. Era dessa forma que muitos agricultores tomavam contato com as 

terras que depois se tornariam suas.66 

 

Como dizia um poeta da época chamado Joaquim José Lisboa: 

 

                                                
62 Por todos: SCISINIO, Alaôr Eduardo. op. cit., p. 95. 
63 MOURA, Clóvis.  Os Quilombos e a Rebelião Negra. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 79-93. 
64 SOUZA, Laura de Mello. Violência e práticas culturais no cotidiano de uma expedição contra quilombolas. In: 

GOMES, Flávio dos Santos; REIS, João José. op. cit. p. 221. 
65 Idem, p. 34. 
66 Idem. 
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Entranham-se pelos matos 

E como criam e plantam, 

Divertem-se, brincam, cantam, 

De nada tem precisão. 

 

Vem de noite aos arraiais 

E com indústrias e tretas, 

Seduzem algumas pretas, 

Com promessa de casar. 

 

Elegem logo rainha 
E rei, a quem obedecem, 

Do cativeiro se esquecem, 

Toca a rir, toca a roubar.67 

 

Além da resistência com a busca da natural liberdade e da ameaça ao regime econômico 

escravocrata, o movimento quilombola também foi uma importante demonstração de que a 

posse da terra como instituto independente da propriedade podia ser utilizada em sua função 

social para afirmar a moradia, produção e trabalho dos rebelados do sistema escravagista, uma 

vez que, como será visto no próximo item, não havia espaço jurídico para justificar o 

apossamento da terra por aquele sobre o qual incidia a força do cativeiro do corpo, da alma e 

da própria terra. 

 

1.2.1 Breve referência à constituição de titularidades imobiliárias no Brasil e o acesso à terra 

do negro livre no período pós-abolição 

 

A caminho da busca de uma legitimação para o atual reconhecimento constitucional da 

propriedade definitiva dos quilombolas, importa reconhecer que à época em que os quilombos 

se formaram, a tomada de posse de um torrão do imenso território brasileiro significava 

realmente uma medida ofensiva ao regime jurídico que disciplinava as aquisições imobiliárias, 

sendo relevante, ainda que de modo muito breve, trazer à lembrança o modo como o patrimônio 

fundiário brasileiro se consolidou no tempo, a partir do descobrimento de nossas terras por parte 

de Portugal até o reconhecimento constitucional da propriedade privada, como vemos hoje na 

ordem jurídica contemporânea. 

Nesse sentido, Ruy Cirne de Lima68 destaca: “a história territorial do Brasil começa em 

Portugal. É no reino peninsular que vamos encontrar as origens mais remotas do nosso regime 

de terras.” É de lá, diz o catedrático, que nos veio o sentido de propriedade particular. Nosso 

imensurável território, por atos jurídicos e políticos, envolvendo o reino de Portugal por meio 

                                                
67 Idem. p. 42-43. 
68 LIMA, Ruy Cirne. Pequena História Territorial do Brasil. Sesmaria e Terras Devolutas. 2. ed. Porto Alegre: 

Sulina, 1954, p. 12. 
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de tratados e bulas papais assinados, passa a ser de propriedade portuguesa, consolidado com o 

descobrimento e a efetiva ocupação em nome do rei.  

 De início, pelo Tratado de Alcaçovas-Toledo, envolvendo de um lado os reis católicos 

Isabel de Castela e Fernando de Aragão e de outro o rei Afonso V de Portugal e João, seu filho 

e príncipe herdeiro, as terras do Novo Mundo ficariam divididas entre Portugal e o reino de 

Castela, repartindo os territórios do Atlântico. Portugal mantinha algumas possessões já 

conquistadas e Castela ficara com as Ilhas Canárias. O documento foi assinado em 4 de 

setembro de 1479 na vila de Alcáçovas, no Alentejo, em Portugal e ratificado pelo rei português 

em 8 de setembro de 1479 e pelos reis católicos na cidade de Toledo em 6 de março de 1480. 

Outro documento importante foi a bula papal Inter Coetera assinada pelo Papa 

Alexandre VI, no âmbito de sua competência de atribuir aos Estados Cristãos os territórios 

povoados por não cristãos. O documento pontifício rezava que Portugal teria o domínio 

exclusivo de todas as ilhas e terras firmes, já descobertas ou que se viessem a descobrir situadas 

a ocidente de uma linha meridiana traçada de pólo a pólo que passasse cem léguas a oeste de 

qualquer das ilhas dos Açores e Cabo Verde, contanto que essas ilhas e terras não fossem 

possuídas por algum príncipe cristão antes do Natal de 1492.69 

Como se pode perceber, a aquisição da propriedade pelo reino português antecedeu ao 

próprio descobrimento que se deu em 22 de abril de 1500. Os portugueses queriam e tomaram 

o cuidado de trabalhar politicamente para que ficassem com o Atlântico Sul e o caminho para 

as Índias70 e, na posterior assinatura do Tratado de Tordesilhas com a Espanha; em 7 de junho 

de 1494, coube a Portugal o direito a toda terra descoberta no Novo Mundo até 370 léguas a 

oeste do arquipélago de Cabo Verde. 

Como diz Capistrano de Abreu71, ainda que os espanhóis tenham visto nossas terras, 

pelos olhos de Pinzón, em fevereiro e Cabral apenas em abril, “sociologicamente falando, os 

descobridores do Brasil foram os portugueses.” Após o descobrimento e a consequente 

ocupação definitiva, houve um aumento significativo da área que o tratado teria deferido a partir 

de novas incursões que acabaram se consolidando e transformando no que hoje é o território 

brasileiro. Até a Independência (7/9/1822), todo esse patrimônio imobiliário pertencia à Coroa 

Portuguesa. Enfim, como diz Leandro Ribeiro Silva72, “o domínio português era real e 

                                                
 
69 ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Curso de Direito Internacional Público. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1995, p. 185. 
70 CASTRO, Flávia Lages. op. cit., p. 299. 
71 ABREU, Capistrano. op. cit., p. 37-38.  

 
72 SILVA, Leandro Ribeiro. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 87. 
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inconteste em relação às terras do Brasil, cabendo a Pedro Álvares Cabral apenas o ato de 

formalização da posse”.  

 

Os silvícolas que aqui foram encontrados não tinham a noção de domínio ou de posse 

na perspectiva jurídica como já se encontrava enraizada no Velho Mundo, pois se 

constituíam em um povo nômade e coletor das riquezas da mata, dos mares e dos rios. 

Exerciam uma posse natural, coletiva, mansa e pacífica, à exceção das guerras tribais, 
que lhes permitia exercer caça, pesca e plantio de subsistência.73 

   

Não havia uma economia voltada para comercializar eventual excedente. O que se 

coletava era consumido e, excepcionalmente, era feito o escambo com outras tribos 

ligadas por laços de consanguinidade.74  

 

Pontes de Miranda narra que essa ‘propriedade coletiva – tribal, ou, mais amplamente, 

grupal – precedeu a propriedade individual’. 75  

 

A propriedade imóvel pertencia à coletividade, mas em relação aos bens móveis já 

havia uma conotação de propriedade individual de uso exclusivo de seu titular.76 
 

O ato do descobrimento foi a um só tempo a consolidação da posse e da propriedade 

anteriormente deferida em que se retrata com clareza a existência de índios no território 

descoberto. Na própria Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel, observa-se o 

momento em que os portugueses liderados pelo comandante Pedro Álvares Cabral lançam 

âncoras na terra a que se apelidou de “A Terra de Vera Cruz” e, em razão da visão prévia de 

um monte alto, batizou-o de “Monte Pascoal”: 

 

E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram 

os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes. 

E logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do Capitão-mor. E ali falaram. E 
o Capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele 

começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos dois e aos três, de maneira 

que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam dezoito ou vinte. Pardos, nus, 

sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas 

setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel.  E Nicolau Coelho lhes fez sinal 

que pousassem os arcos. E eles os depuseram.77 

 

Com a chegada do Estado, a propriedade coletiva da terra se modifica e passa a tender 

para o individualismo, sendo este o germe, outrossim, do futuro nascimento no território 

brasileiro da dicotomia bem público x bem privado. O referencial modifica-se para o 

reconhecimento da titularidade individualizada e não mais coletiva78. Nessa fase, o patrimônio 

imobiliário brasileiro estava em mãos portuguesas, sendo os índios meros detentores, sendo a 

                                                
73 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse: um confronto em torno da função social. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 5. 
74 CASTRO, Flávia Lages. op. cit., p. 297. 
75 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Predial. v. 1. Rio de Janeiro: José Konfino, 1947, p.  53. 
76 Idem. 
77 CAMINHA, Pero Vaz. Carta a El Rei D. Manuel. São Paulo: Dominus, 1963, p. 29-30. 
78 GASSEN, Valcir. A natureza histórica da Instituição do Direito de Propriedade. In: WOLKMER, Antonio Carlos 

(org). Fundamentos de História do Direito. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 153-179. 
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posteriori igualmente escravizados, atuando para dinamizar ainda mais a exploração das 

riquezas da colônia como o pau-brasil, cana-de-açúcar, além dos minerais e dos frutos do solo 

fértil como, por exemplo, o café.  

Todo o território, portanto, era público e a privatização se iniciaria com a necessidade 

de ocupar o solo. Essa necessidade se fazia ainda mais premente em razão de algumas nações 

europeias, como França e Inglaterra, insistirem em contestar a legitimidade de Portugal para 

explorar território tão vasto, mediante o recurso ao instituto jurídico de origem romana chamado 

uti possidetis79, além de negarem validade ao Tratado de Tordesilhas e à bula papal Pro Bono 

Pacis assinada pelo papa Júlio III.  

Ricardo Lira narra que essa divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha provocou 

a indignação do rei francês Francisco I que, diante do pedido do embaixador Carlos V de 

retirada dos navios franceses das águas brasileiras, respondeu desconhecer eventual cláusula 

testamentária, na qual o personagem do Antigo Testamento Adão teria deixado o mundo 

exclusivamente para portugueses e espanhóis80. 

No desiderato de conquistar de fato e de direito as terras descobertas, Portugal lançou 

mão da divisão de sua colônia em capitanias hereditárias que se transfeririam aos herdeiros do 

titular e foram outorgadas pelo rei Dom João III aos capitães-mores. Diz Capistrano de Abreu: 

 
As capitanias foram doze, embora divididas em maior número de lotes. Começavam 

todas à beira-mar e prosseguiam com a mesma largura inicial para o ocidente, até a 

linha divisória das possessões portuguesas e espanholas acordadas em Tordesilhas, 

linha não demarcada então, nem demarcável com os conhecimentos do tempo. 

Tacitamente fixou-se o limite na costa de Santa Catarina ao sul, e na costa do 

Maranhão ao norte. A testada litorânea agora dividida estendia-se assim por 735 

léguas.81 

 

Ensina o historiador Mário da Veiga Cabral que aos donatários competia ocupar 

definitivamente o solo, fundar povoações, nomear empregados, instituir e cobrar impostos, 

estudar as bacias hidrográficas, além de “conceder sesmarias a particulares desde que estes 

seguissem a religião católica”82 Sendo esse último poder, importante para entender o processo 

de apropriação privada do território brasileiro, uma vez que muitas outorgas de terras foram 

feitas com esse fundamento.  

                                                
79 Pelo uti possidetis  um território deveria pertencer ao Estado que estivesse exercendo posse no momento em que 

o litígio pela disputa da terra ocorresse (CRETELLA JUNIOR, José. Uti Possidetis. In: Enciclopédia Saraiva do 

Direito. v. 76. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 295-296) 
80 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 315. 
81 ABREU, Capistrano J. Capítulos de História Colonial. Coleção Biblioteca Básica Brasileira. Brasília: 

Conselho Editorial do Senado Federal, 1998, p. 50. 
82 CABRAL, Mário da Veiga. História do Brasil. 19. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1959, p. 62. 
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Essa presença massiva do Estado modifica a utilização coletiva do solo para uma visão 

particularizada do domínio, privilegiando o indivíduo e não mais a coletividade83.  

A grande maioria das capitanias hereditárias fracassou84, à exceção de São Vicente e 

Pernambuco em razão do cultivo de cana-de-açúcar, do investimento do capitão e também por 

receber recursos de fontes estrangeiras85. Com relação às outras capitanias, houve um descaso 

dos capitães donatários que eram nobres e não pretendiam empenhar a fortuna pessoal em 

negócio de tamanho risco e alto custo86 que objetivava, em última análise, a consolidação da 

posse em favor do reino de Portugal, não trazendo maiores vantagens para o empreendedor. 

Era necessário alterar a estratégia e Portugal então se valeu do instituto das sesmarias87, 

pois como dito anteriormente, um dos poderes outorgados aos capitães donatários na Carta de 

Doação, estava o de conceder porções de terra, pelo qual o sesmeiro assumia a obrigação, sob 

pena de resolução do ato, de cultivar e proteger o imóvel de agressões estrangeiras, mormente 

pelo fato de que além do interesse em taxar o imóvel pela ocupação, estava o de ocupar o 

território e demarcar as fronteiras.   

O poder de outorgar sesmarias também estendido ao Governador Geral e aos 

Governadores de Províncias impunham aos sesmeiros o dever de demarcar, explorar e 

confirmar a ocupação do solo88.  

Pela concessão da sesmaria, deveria ocorrer a divisão do solo em pequenas porções de 

terra produtivas, vinculando-se, em essência, portanto, com a preocupação da função social da 

propriedade. Fora utilizada pelo Rei português Fernando I, em 1375, por ocasião de uma grave 

crise de abastecimento e aumento populacional que posteriormente se mostrou ainda mais 

crítica pela peste negra que atingiu o continente europeu. Além dessas causas, Albenir 

Gonçalves acresce o grande êxodo de trabalhadores rurais para os centros urbanos e disputa de 

espaço entre os que se dedicavam à agricultura e os que laboravam na atividade do pastoreio. 

Diz o pesquisador que “a crise na agricultura atentava diretamente contra a própria soberania 

alimentar de Portugal.89” 

                                                
83 GASSEN, Valcir. A natureza histórica da Instituição do Direito de Propriedade. In: WOLKMER, Antonio Carlos 

(org). op. cit., p. 153-179. 
84 WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 47. 
85 ARAÚJO, Telga. Sesmarias – II. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. V. 68. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 492. 
86 CASTRO, Flávia Lages. op. cit., p. 302. 
87 “Sesmarias têm seu assento primitivo na Ord. Liv. 4º, Tít. 43, porém, depois, no Brasil, passaram a ser datas de 

terras públicas, que se confinavam e demarcavam, nos termos do Alv. De 5 de outubro de 1795, a que acresceram 

muitas leis.” (FREITAS, Augusto Teixeira. op. cit., p. 302). 
88 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito Agrário. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 343. 
89 GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini. O Regramento Jurídico das Sesmarias. O cultivo como fundamento 

normativo do regime sesmarial no Brasil. São Paulo: Leud, 2014, p. 34. 
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O sesmeiro se obrigava, ainda que mediante arrendamento, a produzir frutos da terra, 

sendo essa a sua obrigação primeva e justificação jus-filosófica, cujo inadimplemento ensejava 

a resolução do contrato e a substituição do sesmeiro por outro que apresentasse condições de 

cumprir os nobres objetivos da produção de gêneros alimentícios em terrenos não cultivados 

como uma tentativa de superar a crise de abastecimento em Portugal90.  

Para as Ordenações Filipinas de Portugal (Livro 4 - Título 63) as sesmarias:  

 

(...) são propriamente as dadas de terras, casses ou pardieiros que foram ou são de 

alguns Senhorios e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas e agora o 

não são. 
As quaes terras, e os bens assi danificados, e destruídos podem e devem ser dados de 

sesmarias, pelos Sesmeiros, que para isto forem ordenados. E a Nós somente pertence 

dar os ditos Sesmeiros, e os pôr nos lugares onde houver terras ou bens de raiz que de 

sesmaria se devão dar. 

Esse as terras onde se as sesmarias houverem de dar, forem foreiras, ou tributarias a 

Nós ou a Corôa de nossos Reynos, quer se os fôros e tributos arrecadem para Nós, 

quer para outrem, a que os tenhamos dados, costumamos dar por Sesmeiros ou nossos 

Almoxarifes ou Almoxarifados onde os taes bens ou terras estão.91 

 

Nas terras portuguesas, o modelo sesmarial de entregar terras incultas e abandonadas 

para aquele que se comprometesse a dar função social com o cultivo e moradia, mediante a 

divisão em minifúndios produtivos, deu certo, mas no Brasil serviu para provocar uma 

privatização sem controle das terras públicas, contribuindo para o atual regime fundiário no 

Brasil, em que as sesmarias acabaram por formar latifúndios improdutivos92, acarretando 

grandes distorções sociais na distribuição de riquezas93.  

Laura Beck Varella ao criticar a forma como  foram cedidas as sesmarias no Brasil  

explica a desigual distribuição de terras, exemplificando com a sesmaria dada a Manoel da 

Borba Gatto, em 3 de dezembro de 1710, na capitania de Minas Gerais equivalente a 4 léguas 

em quadro (cerca de 17 mil metros quadrados), demonstrando que o critério do favorecimento 

                                                
90 VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna: um estudo de História do Direito Brasileiro. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 24; MIRANDA, Pontes. op. cit., p. 59. 
91 PORTUGAL. Ordenações Filipinas. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/14p822.htm>. 

Disponível em: 16 set. 2018. 
92 Exemplo desse fato é a sesmaria outorgada a Brás Cubas que abrangia o equivalente a 30% do Estado de São 

Paulo (SILVA, Leandro Ribeiro. op. cit., p. 9.). No nordeste havia concessões maiores que os Estados de hoje 

como “as Casas da Torre, dos Guedes de Brito, de Certão, etc.” (FAORO, Raymundo. Os donos do poder. 
Formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001, p. 148) 
93 LIRA, Ricardo Pereira. op. cit., p. 316-317; PINTO FERREIRA, op. cit., p. 110. Em sentido contrário, Albenir 

Querubini para quem essa assertiva decorre de afirmação da ideologia defendida na segunda metade do Século 

XX pela defesa da Reforma Agrária que estaria em desconformidade com a historiografia brasileira sobre o tema. 

Sustenta o autor que “se for para apontar culpados, cumpre salientar que, embora o regime sesmarial tenha 

favorecido a existência de grandes propriedades rurais, concentradas na mão de um numero limitado de sesmeiros, 

a real origem da questão agrária brasileira que foi motivadora do debate em torno da reforma agrária se deve às 

características do direito de propriedade introduzido pela Codificação Civil, o qual permitia ao proprietário o uso 

da terra sem a obrigação de seu cultivo.” (GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini. op. cit, p. 118-122) 
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político-militar orientava tais concessões94. O pesquisador Carlos Frederico Marés engrossa 

essa tese ao dizer que “durante a colônia a concessão de sesmaria era gratuita e abertamente 

nepotista, isto é, o funcionário com poderes de concessão podia favorecer a quem quisesse, já 

que não havia um direito à aquisição.95”. 

É verdade que Portugal ainda tentou conferir alguma segurança jurídica e finalidade 

social às sesmarias com a edição em 5 de outubro de 1795 pela Rainha Dona Maria I de um 

alvará que ficou conhecido como “Regimento das Sesmarias do Brasil”96 que tinha por objetivo 

evitar litígios, abusos, prejuízos a coroa, conter apossamentos indevidos pelo uso da força e, 

dentre outras questões, previa em seu item XI que fosse dado apenas uma data de terras de no 

máximo três léguas por sesmeiro, a fim de que ele ali cultivasse para si e seus escravos97. Ocorre 

que como apontado por estudiosos desse período de nossa história, a legislação não cumpriu 

seus fins. 

Diz Faoro que esta é a “base das concessões liberais de sesmarias, sem que os 

concedentes guardassem a modéstia dos modelos reinóis, empolgados com a imensidão 

territorial, generosos em dar sesmarias largas, ...”. E arremata aduzindo que “subverte-se, por 

força da malícia dos fatos, o esquema de dom Fernando I (1375)98.”  

No mesmo diapasão, aponta Ruy Cirne Lima que a prática das sesmarias consolidaram 

latifúndios com a asfixia econômica dos pequenos lavradores, provocando atraso no 

desenvolvimento da agricultura, pobreza no campo, dentre outros males. Conclui que “assim 

difusa e incerta e nada sábia nas suas disposições, a legislação das sesmarias tristemente se 

celebrizou entre nós.99”. 

Malgrado o sesmeiro nas terras brasileiras também se obrigasse a produzir, acaso não o 

fizesse, diferentemente de Portugal, não sofria a pena de perda da concessão. Não se viu aplicar 

tal penalidade por aqui100. Outro dado histórico relevante é o aproveitamento da posição que o 

futuro sesmeiro gozava de prestígio junto às autoridades concedentes com a possibilidade de 

                                                
94 VARELA, Laura Beck. op. cit., p. 95-96. 
95 MARÉS, Carlos Frederico. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003, p. 71. 
96 PORTUGAL. Regimento das Sesmarias do Brasil. Disponível em: <https://arisp.files.wordpress.com/2010/ 

02/alvara-de-5-de-outubro-de-1795-dig.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 
97 XI – Item: Sendo, como é, por uma parte justo que cada Sesmeiro não tenha mais terra de Sesmaria que aquela, 

que pode cultivar por si, e seus Escravos, não se lhes concedendo mais que uma só Sesmaria, e esta quando muito 

de três Léguas. 
98 FAORO, Raymundo. op. cit., p. 148. 
99 LIMA, Ruy Cirne. op. cit., p. 42/43. 
100 MAGALHÃES, Juraci Perez. A propriedade territorial no Brasil e as terras do Distrito Federal. Rio de 

Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 16-18. 
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troca de favores101. Algo semelhante ao atual tipo penal do Tráfico de Influência previsto no 

artigo 332 do Código Penal vigente.102  

Por meio da enfiteuse que viria a ser positivada no Código Civil de 1916 (art. 678103) é 

que a sesmaria brasileira se efetivou em sua roupagem jurídica no âmbito do Direito Civil.  

A Carta de Foral, documento real que criava direitos, obrigações e concedia privilégios, 

dentre outros efeitos, era o instrumento utilizado para dar forma à concessão das sesmarias. 

Pelo Foral, o sesmeiro adquiria o direito de usufruir com plenitude de todos os poderes inerentes 

ao domínio em seu favor e de seus familiares, com a obrigação de pagar o “dízimo a Deus, 

nosso Senhor Jesus Cristo, dos frutos que houvesse e lograsse104.” 

Observamos, no entanto, que em razão do desvirtuamento fático dos fins sociais que 

inspiraram a existência das sesmarias na colônia, tal sistema de distribuição de terras já se 

encontrava em derrocada.  

Um fato deveras pitoresco foi decisivo para a extinção jurídica das sesmarias e gravita 

em torno da petição de um pequeno posseiro chamado Manoel José dos Reis dirigida a Dom 

Pedro I, dando notícia de que uma sesmaria concedida pelo governo imperial abrangia área por 

ele possuída há mais de vinte anos105.  

Diante dessas duas circunstâncias, o príncipe regente, no âmbito do poder constituído, 

editou a Resolução 76, em 17 de julho de 1822, pondo fim ao regime sesmarial que perdurou 

no Brasil por quase trezentos anos. Denota-se desse fato que, a par do modo formal de aquisição 

de bem de raiz, persistia o direito informal do posseiro que, mesmo sem relacionamento social 

que lhe permitisse ser agraciado com uma data de terras, exercia posse sobre bens públicos a 

partir da aquisição originária que buscava a proteção de sua moradia e direito de produzir, como 

foi o caso do humilde lavrador citado.  

                                                
101 VARELA, Laura Beck. op. cit., p. 95. 
102 Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 

pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: (Redação dada pela Lei nº 
9.127, de 1995). Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995). 

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada 

ao funcionário.  (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995). 
103 Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre vivos, ou de ultima vontade, o 

proprietário atribui a outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim, se constitui 

enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável. 
104 JUNQUEIRA, Messias. O Instituto Brasileiro das Terras Devolutas. São Paulo: Edições Lael, 1976, p. 24-

29. 
105 VARELA, Laura Beck. op. cit., p. 110. 
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A decisão final não poderia ser mais objetiva e clara, ainda que despida de 

fundamentação: “Fique o suplicante na posse das terras que tem cultivado, e suspendam-se 

todas as sesmarias futuras, até convocação da Assembléia Geral Constituinte” 106.  

A aquisição de imóveis pela concessão governamental das sesmarias foi extinta sem que 

outro modelo fosse colocado em seu lugar, situação que causou grande insegurança jurídica e 

uma corrida pela apropriação das terras no Brasil, com grandes desmatamentos e queimadas, 

rendendo ensancha, outrossim, a que as aquisições possessórias originárias informais 

pululassem, pondo a propriedade como direito real definitivo em absoluto ocaso até o dia 18 de 

setembro de 1850, quando entrou em vigor a Lei 601, a qual passou a ser chamada de Lei de 

Terras. 

 Diz o historiador Brasil Bandecchi que com a Lei de Terras termina o regime jurídico 

de posses no Brasil, ficando proibida a ocupação de terras devolutas, assim como a prática da 

derrubada de matos e queimadas que passaram a ser punidas criminalmente com multa de cem 

réis e pena de dois a seis meses de prisão107.  

O entendimento jurídico fora o de que com a suspensão das concessões das sesmarias 

feita pelo governo imperial, a posse da terra continuaria a contar com a proteção própria, 

independentemente da outorga estatal. Por mais pitoresco que possa parecer, concordamos com 

a professora Lígia Osório Silva quando afirma que a posse, entre 1822 e 1850, tornou-se a 

“única forma de aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que 

na história da apropriação territorial esse período ficou conhecido como a “fase áurea do 

posseiro”108. 

Entre 1822 e o ano em que entrou vigor a Lei de Terras, o Estado brasileiro conheceu 

uma fase de total falta de regulamentação do domínio109, podendo ser resumida a situação 

fundiária da seguinte forma110:  

                                                
106 MAGALHÃES, Juraci Perez. op. cit., p. 19. 
107 BANDECCHI, Brasil. A Origem do Latifúndio no Brasil. São Paulo: Obelisco, 1964, p. 46-47. 
108 SILVA, Lígia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio. Efeitos da lei de 1850. Campinas: Unicamp, 1996, p. 

81. 
109 ALVES, Fábio. Direito Agrário. Política Fundiária no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 61. 
110 De forma muito precisa, Ricardo Lira aponta que nesse período extralegal ou de posses, as situações possíveis 

eram as seguintes situações: “a) pertencendo a particulares, provenientes de sesmarias, cujos detentores haviam 

observado as exigências legais; b) possuídas também por particulares, igualmente oriundas de sesmarias, mas cujos 

beneficiários ou sesmeiros não haviam atendido os requisitos legais, não obtendo a confirmação da doação; c) 

simplesmente possuídas por particulares, sem qualquer título legitimante de ocupação, idôneo à criação de direitos 

ao ocupante; d) integrando o patrimônio público, por isso que jamais haviam sido objeto de qualquer concessão; 

e) devolutas, por isso que precedentemente dadas em sesmarias, caíram em comisso, revertendo ao patrimônio 

imperial.” (LIRA, Ricardo Pereira. Campo e Cidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Gráfica Riex, 1991, p. 24) 
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a) ao Poder Público português (de 17 de julho de 1822 até 7 de setembro de 1822) ou 

ao império brasileiro (de 7 de setembro de 1822 a 18 de setembro de 1850) por jamais terem 

sido objeto de concessão (sesmarias ou doação) ou então deveriam ser devolvidas pelo 

particular (terras devolutas) por não terem os seus titulares cumpridos os encargos da concessão 

(pena de comisso); 

 b) aos particulares por conta de concessão regular de sesmarias ou eram possuídas a 

partir de ocupação originária, mas sem existir nenhum título formal que reconhecesse a 

legitimidade da apropriação (posseiros), representando até mesmo mecanismo de insurreição 

ao sistema escravocrata, então vigente no Brasil, como sucedeu na formação dos quilombos em 

todo o território nacional.   

Curioso é que a despeito desse eclipse total com relação ao direito de propriedade, a 

Constituição Imperial de 1824111 garantia o direito de propriedade, ignorando esse direito que 

se encontrava suspenso pelas situações possessórias que perduraram de 1822 a 1850. 

A Lei de Terras foi elaborada pelo deputado Joaquim José Rodrigues Torres, que viria 

a se tornar posteriormente o Visconde de Itaboraí, e foi aprovada pela Assembleia Geral e 

sancionada pelo Imperador Dom Pedro I com o propósito de estabelecer alguma 

regulamentação jurídica para a aquisição de bens imóveis. Não havia a preocupação de garantir 

o acesso aos bens de raiz, mas sim proporcionar ao país uma legislação fundiária que conferisse 

um mínimo de estabilidade e segurança no uso e fruição de tais bens. 

A legislação não objetivava democratizar o acesso à terra no Brasil, mas sim regularizar 

a caótica situação jurídica do patrimônio imobiliário brasileiro, sobretudo em razão da lacuna 

legislativa que vinha desde 1822 como antes relatado. 

Leandro Ribeiro da Silva lembra que a “situação política do império estava mais para o 

feudalismo do que para o liberalismo, mais para o absolutismo do que para a democracia” Esse 

viés político refletiu-se nas consequências da lei, que mesmo trazendo em seu bojo a 

legitimação das posses, atuou ilegalmente sobre imóveis públicos que poderiam ser 

aproveitados de modo mais funcional ou “ainda apropriando-se de posses que se encontravam 

em mãos de pessoas menos favorecidas”.112 

                                                
111 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

... XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado 

exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indemnizado do valor dela. A lei marcará 

os casos, em que terá logar esta única excepção, e dará as regras para se determinar a indemnização.  
112 SILVA, Leandro Ribeiro da. op. cit., p. 117. 
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Pela Lei 601/1850, a posse se transformaria em propriedade privada por meio da compra 

e venda de terras devolutas (art. 1º), ressalvada a doação na hipótese das terras de fronteiras 

como estratégia de defesa de nosso território. Limitava-se também a uma zona de dez léguas, 

pela revalidação das sesmarias anteriormente outorgadas que tivessem cumprido os seus 

encargos de cultivo e moradia, podendo ser estendidas ao representante do sesmeiro que estava 

livre de adimplir as suas obrigações previstas no instrumento de concessão e pela legitimação 

das posses sem oposição aos posseiros que estivessem cumprindo a função social da posse. 

Vejamos o seu teor naquilo que é mais relevante:  

 

Art. 1º - Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro título que não 

seja o de compra.  Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Império com paizes 

estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas 

gratuitamente.  

(...) 

Art. 4º - Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e morada habitual 

do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou do quem os represente, embora não 

tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram concedidas. Art. 
5º - Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 

primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 

principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente, guardadas as seguintes regras:  

§ 1º - Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, compreenderá, além 

do terreno aproveitado ou do necessário para pastagem dos animais que tiver o 

posseiro, outro tanto mais de terreno devoluto que houver contíguo, contanto que em 

nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou 

criação, igual às últimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha. 

§ 2º - As posses em circunstâncias de serem legitimadas, que se acharem em sesmarias 

ou outras concessões do Governo, não incursas em comisso ou revalidadas por esta 
Lei, só darão direito à indenização pelas benfeitorias.   Excetua-se desta regra o caso 

de verificar-se a favor da posse qualquer das seguintes hipóteses: 1 , o ter sido 

declarada boa por sentença passada em julgado entre os sesmeiros ou concessionários 

e os posseiros; 2, ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria ou concessão, e 

não perturbada por cinco anos; 3, ter sido estabelecida depois da dita medição, e não 

perturbada por 10 anos. § 3. Dada a exceção do parágrafo antecedente, os posseiros 

gozarão do favor que lhes assegura o § 1., competindo ao respectivo sesmeiro ou 

concessionário ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, 

ou considerar-se também posseiro para entrar em rateio igual com eles. § 4. Os campos 

de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, municípios ou comarcas 

serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o mesmo 

uso, conforme a prática atual, enquanto por lei não se dispuser o contrário.113   
 

Com a entrada em vigor da novel legislação, a terra passa a ser vista como mercadoria 

e não mais como um patrimônio exclusivo do Império brasileiro. Malgrado tivesse a lei 

instrumentos de fiscalização para impor a funcionalização da titularidade mediante a utilização 

para fins de moradia e/ou trabalho, cuja inobservância podia acarretar própria perda do bem ou 

                                                
113 BRASIL. Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/cCivil_03/LEIS/L0601-1850.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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do indeferimento da revalidação das sesmarias, não foi cumprido esse altaneiro objetivo da 

norma.  

Com a passagem da situação possessória para a proprietária, o Estado Imperial queria a 

um só tempo apropriar-se das terras devolutas, isto é, aquelas que deveriam – se ocupadas – 

serem devolvidas e ao mesmo tempo conferir status jurídico ao posseiro, estabelecendo um 

diálogo entre os titulares de terras e o Estado com mútuo respeito aos direitos de cada um.  

Ocorre que continuou a haver a privatização forçada das terras públicas devolutas e, por 

fim, ainda acarretou na negativa de “acesso à propriedade a uma grande parte da população irá 

garantir ao Estado Republicano um grande contingente de mão de obra.”114 

Mais uma vez a malícia dos fatos perverteu o Direito, pois as terras não enquadradas no 

modelo legal deveriam ser devolvidas ao Estado (terras devolutas115) Imperial, situação que 

formaria um banco de terras significativo a permitir a realização de uma verdadeira reforma 

agrária e, posteriormente, pelas necessidades advindas da industrialização, e consequente 

urbanização, continuar com esse modelo em eventual reforma urbana.  

De fato, como narra Messias Junqueira, esse nobre objetivo legal e o de fazer, com que 

a propriedade de terras não fosse um privilégio dos amigos do rei e sim um bem passível de 

aquisição democrática, como qualquer mercadoria, o que o torna um “formoso código de terras 

que tanto mais se admira quanto mais se lhe aprofunda o espírito superiormente inspirado”, não 

foi alcançado.116 

Nesse exato ponto das nossas considerações, cabe oportuno informar que, por ocasião 

da migração da situação possessória à proprietária levada a efeito pela Lei de Terras, ainda 

vigorava no Brasil a escravidão e ao escravizado era sonegada a titularidade de bens, com maior 

rigor quanto aos imóveis, pois sendo reputado como coisas, não podia exercer o referido direito 

perante a sociedade civil organizada da época. 

O abolicionista e estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, que recebeu o 

epíteto de Patriarca da Independência, em 1821, já havia feito um estudo para que a futura Lei 

de Terras do Brasil viesse com instrumentos de fiscalização, mecanismos para a devolução ao 

                                                
114 PINTO, Carlos Ignácio. A Lei de Terras de 1850. Disponível em: <http://www.klepsidra.net/klepsidra5/ 

lei1850.html>. Acesso em: 17 set. 2018. 
115 Art. 3º da lei 601/1850.  

São terras devolutas: § 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou 

municipal. § 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 

sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do 

cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, 

ou outras concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei. § 4º As 

que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por 

esta Lei. 
116 JUNQUEIRA, Messias. op. cit., p. 99-100. 
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patrimônio público dos imóveis concedidos em sesmarias que não cumprissem a função social, 

e, sensível à dificuldade do acesso à terra por parte dos mulatos, negros forros, índios e 

imigrantes brancos pobres, imaginou um banco de terras estatal a ser destinado a tais pessoas 

em pequenos minifúndios para moradia e trabalho. O seu documento oficial intitulado 

“Instruções do Governo Provisório de São Paulo aos Deputados da Província às Cortes 

Portuguesas para se conduzirem em Relação aos Negócios do Brasil” foi, lamentavelmente, 

desprezado117. 

Outros pensadores e políticos da época, tidos como abolicionistas, também 

manifestaram preocupação com a inserção dos antigos escravos e demais excluídos na 

sociedade livre, com o propósito de que o fim da escravatura trouxesse consigo cidadania, 

sobretudo a partir da educação e com o acesso à terra para morar e cultivar.  

À guisa de exemplo, citamos Adolfo Bezerra de Menezes e Joaquim Nabuco. O 

primeiro, em 1869, lamentando o que para ele seria a maldita raiz do cancro da escravidão que 

penetrou na sociedade brasileira, dizia ser fundamental que o Estado criasse e educasse as 

crianças como se fossem órfãos necessitando de proteção natural. Advertia o médico e político 

que “libertar somente o escravo é, pois, um grande mal para a nossa sociedade e até para o 

próprio escravo. A grande obra que todos ardentemente desejamos, para ter muito valor, para 

ser útil e proveitosa, deve ter em vista o presente e o futuro da raça escrava; deve conciliar o 

direito que tem o preto a ser livre, com o dever que corre a toda a sociedade de não admitir em 

seu seio senão membros úteis e moralizados.118”  

O segundo, em 1883, reconhecia a existência de uma consciência nacional acerca da 

impossibilidade de se manter o regime escravocrata, pois sua derrocada já estava atrasada, 

merecendo solução urgente. Chamava, porém, a atenção para a necessidade de medidas 

tendentes a conter o abismo entre as pessoas que com a Abolição se tornariam livres, de modo 

a que de futuro o herdeiro da escravidão levantasse o seu caráter ao nível da verdadeira 

dignidade humana. Sonhava com o dia em que o senhor e o negro liberto pudessem ser 

definitivamente “arrancados a essa fatalidade brasileira – a escravidão – que moralmente 

                                                
117 CERQUEIRA, José Luciano. O Negro e a Abolição. In: ANDRADE, Manuel Correia; FERNANDES, Eliane 

Moury (org.). Atualidade & Abolição. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1991, p. 32. 
118 MENEZES, Dr. Adolfo Bezerra. A escravidão no Brasil e as medidas que convem tomar para extingui-la sem 

damno para a nação. Rio de Janeiro: Typ Progresso, 1869, p. 18. 
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arruína ambos.”119. Dizia o ilustre jurista que a emancipação dos escravos e dos ingênuos 

representava apenas o começo da obra abolicionista120.  

Em 13 de maio de 1889, conquanto seja uma data auspiciosa, pois se comemora a 

Abolição da Escravidão, não houve uma preocupação de dotar o recém-liberto de condições 

mínimas para uma subsistência digna, quer no campo do preparo para o trabalho urbano ou 

rural, educação e, no presente caso, para ter acesso à propriedade formal. Isso porque, conforme 

narrado anteriormente, impossível sob o ponto de vista jurídico a admissão de uma prévia 

aquisição possessória por parte do antigo escravo que se possa legitimar, na forma da lei, o 

mesmo sucedendo com as formas de aquisição por venda e compra ou sucessão hereditária.  

A posse, por conseguinte, passa a ser considerada como instituto de categorização 

jurídica inferior, tida como estado provisório e, portanto, inseguro, que funcionava como uma 

mera exteriorização da dita propriedade. Tal concepção acaba por se consolidar com a entrada 

em vigor do Código Civil brasileiro em 1º de janeiro de 1917, cujo artigo 485 dizia que 

“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, de algum dos 

poderes inerentes ao domínio, ou propriedade”, enquanto que ao proprietário era assegurado, 

de modo mais absoluto que hoje, o direito de usar, fruir, dispor e reaver de quem quer que 

injustamente possua ou detenha determinado bem (art. 524, CC/16121). Em arremate a essa 

reflexão, podemos trazer a consideração que o artigo 527 do mesmo corpo de leis positivou que 

o domínio presume-se exclusivo e ilimitado, salvo prova em contrário122.  

Antes mesmo do Código Civil de 1916, foi editada norma jurídica que conferisse maior 

eficácia a situação proprietária que se deflagrara dentro de um modelo liberal de acesso formal 

aos bens imóveis.  Trata-se da Lei Hipotecária nº 1.237, de 24 de setembro de 1864 que 

                                                
119 Trazia à consideração o escritor a diferença entre dois meninos nascidos juntos em uma fazenda no ano de 

1871, um dia antes da entrava em vigor da lei do ventre livre. Um filho do Senhor e outro filho do Escravo. Em 

suas palavras: “Dois meninos nasceram na mesma noite, em 27 de setembro de 1871, nessa fazenda cujo regime 

se pretende conservar: um é senhor do outro. Hoje eles têm (1883), cada um, perto de doze anos. O senhor está 

sendo objeto de uma educação esmerada; o escravo está crescendo na senzala. Quem haverá tão descrente do Brasil 

a ponto de supor que em 1903, quando ambos tiverem trinta e oito anos, esses dois homens estarão um para o outro 

na mesma relação de senhor e escravo? Quem negará que essas duas crianças, uma educada para grandes coisas, 

outra embrutecida para o cativeiro, representam duas correntes sociais que já não correm paralelas – e se corressem, 

uma terceira, a dos nascidos depois daquela noite, servir-lhes-ia de canal -, mas se encaminham para um ponto 

dado em nossa história na qual devem forçosamente confundir-se? Pois bem, o que pretende o abolicionismo é 
que essas duas correntes não se movam uma para a outra mecanicamente, por causa do declive que encontram; 

mas espontaneamente, em virtude de uma afinidade nacional consciente.” (NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. 

Rio de Janeiro: BestBolso, 2010, p. 190-191) 
120 Idem, p. 201. 
121 Esse dispositivo se inspirou em um dos Códigos Oitocentistas de maior influência no Ocidente que foi o Código 

Civil Francês de 1804, o qual dispunha em seu artigo 544 que “a propriedade é o direito de fazer e de dispor das 

coisas do modo mais absoluto, contanto que delas não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos 

(DINIS, Souza (trad.). Código Civil. Franceses. Rio de Janeiro: Distribuidora Record, 1962, p. 115) 
122 Atuais artigos 1196, 1228, caput e 1231, CC/02. 
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estabeleceu o “Registro Geral” de imóveis no artigo 7º ao 9º, sendo que o artigo 8º123 já se 

antecipara a regra que viria posteriormente de modo ainda mais explícito (art. 860, p. único, 

CC/16124) e que até hoje se encontra em vigor, segundo a qual somente é proprietário de um 

imóvel quem tem em seu favor uma certidão expedida pelo cartório imobiliário competente, 

conforme reza o artigo 1245 do Código Civil de 2002.125 

Importa que se atente para o fato de que a Lei de Terras é do mesmo ano e mês da Lei 

581, de 4 de setembro do mesmo ano126, também conhecida como Lei Eusébio de Queiroz127 

que reprimiu o tráfico de africanos128, punindo com rigor os contrabandistas de gente, mas que 

                                                
123 Art. 8º - A transmissão entrevivos por titulo oneroso ou gratuito dos bens susceptiveis de hypothecas (art. 2º § 
1º) assim como a instituição dos onus reaes (art. 6º) não operão seus effeitos a respeito de terceiro, senão pela 

transcripção e desde a data della. 
124 Art. 860. Se o teor do registro de imóveis não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar que se 

retifique. 

Parágrafo único. Enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alienante continua a ser havido como dono 

do imóvel, e responde pelos seus encargos.  
125 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o - 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o - 

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo 

cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
126 Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, 
enseadas, ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação he prohibida 

pela Lei de sete de Novembro de mil oitocentos trinta e hum, ou havendo-os desembarcado, serão apprehendidas 

pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. Aquellas que 

não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente desembarcado, porêm que se encontrarem com os 

signaes de se empregarem no trafico de escravos, serão igualmente apprehendidas, e consideradas em tentativa de 

importação de escravos. ... omissis ... Com Rubrica e Guarda. 
127 Eusébio de Queiroz, a par de ter sido senador e posteriormente magistrado, era o Ministro da Justiça quando 

foi editada essa lei por ordem de Dom Pedro II que estabelecia a repressão do tráfico de africanos no segundo 

reinado brasileiro. Era uma legislação dura com previsão de sanções penais e administrativas de confisco da 

embarcação, dentre outras. Houve uma grande pressão da Inglaterra para a sua aprovação e foi também 

descumprida, com o ingresso, ainda que em pequeno número, de novos escravos vindos da África pelas mãos de 

traficantes, tendo ainda fomentado esse nefando comércio dentro do Estado brasileiro, sobretudo, entre o Estado 
de São Paulo e Rio de Janeiro, mas certo é que com a aprovação do Bill Aberdeen cinco anos antes e essa o regime 

escravocrata recebeu um golpe importante. 
128 Antes da lei Eusébio de Queirós, a lei de 7 de novembro de 1831 houve por bem reprimir o tráfico de escravos: 

“Lei de 7 de novembro de 1831. Declara livres todos os escravos vindos de fôra do Imperio, e impõe penas aos 

importadores dos mesmos escravos. A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos 

os Subditos do Imperio, que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei seguinte: Art. 1º Todos os 

escravos, que entrarem no territorio ou portos do Brazil, vindos de fóra, ficam livres. Exceptuam-se: 1º Os escravos 

matriculados no serviço de embarcações pertencentes a paiz, onde a escravidão é permittida, emquanto 

empregados no serviço das mesmas embarcações.  

2º Os que fugirem do territorio, ou embarcação estrangeira, os quaes serão entregues aos senhores que os 

reclamarem, e reexportados para fóra do Brazil. Para os casos da excepção nº 1º, na visita da entrada se lavrará 
termo do numero dos escravos, com as declarações necessarias para verificar a identidade dos mesmos, e fiscalisar-

se na visita da sahida se a embarcação leva aquelles, com que entrou. Os escravos, que forem achados depois da 

sahida da embarcação, serão apprehendidos, e retidos até serem reexportados.”. Essa lei passou para a história com 

o jocoso apelido de “lei para inglês ver”, pois foi feita por pressão da Inglaterra, mas não era aplicada. A ausência 

de efetividade dessa norma levou a que o parlamento britânico, em ofensa aos mais comezinhos princípios de 

respeito à soberania nacional, aprovasse uma lei (bill Aberdeen ou Slave Trade Suppression Act) por iniciativa do 

Secretário de Assuntos Estrangeiros Lord Aberdeen que segundo Carlos Araújo “concedia poderes à marinha 

britânica de aprisionar navios negreiros brasileiros em qualquer lugar do Atlântico, inclusive em águas nacionais, 

e de julgá-los como piratas nos tribunais ingleses”. (ARAÚJO, Carlos Eduardo Moreira. Fim do Tráfico. In: 
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mesmo assim não logrou o intento de cessar totalmente o tráfico negreiro, tornando, contudo, 

criminosos, aqueles que insistiam em descumprir a lei. 

Com números, Sérgio Buarque de Holanda demonstra a eficácia dessa lei, 

principalmente por atuação da operosa marinha inglesa  ao aprisionar navios antes que esses 

saíssem dos portos. Se não foi o bastante para coibir definitivamente o tráfico, colocou em risco 

um negócio altamente lucrativo, responsável pelas grandes fortunas que existiam naquele 

tempo. Vejamos: em 1845, ingressaram em território nacional 19.363 negros importados; em 

1846, 50.354; em 1847, 56.172; em 1848, 60.000; em 1849, 54.000; em 1850, ano da lei (4/9), 

cai para 23.000 e no ano seguinte, 3.287.  

O autor sustenta que esse capital represado com a queda do infame, mas lucrativo 

comércio humano, acabaria por contribuir para a fundação do Banco do Brasil (1851) em data 

próxima à Lei Eusébio de Queirós (4/9/1850), o que não foi mera coincidência, mas sim a ideia 

de se utilizar o dinheiro não mais investido no tráfico para servir de crédito bancário.   

O trecho de um discurso de Visconde de Mauá, comerciante, industrial e banqueiro do 

império (1813/1889), promotor da iniciativa de criar o Banco do Brasil, é citado por Buarque 

de Holanda em passagem bem elucidativa para a compreensão desse momento: “acompanhei 

com vivo interesse a solução desse grave problema; compreendi que o contrabando não podia 

reerguer-se, desde que a “vontade nacional” estava ao lado do ministério que decretava a 

supressão do tráfico. Reunir os capitais que se viam repentinamente deslocados de ilícito 

comércio e fazê-los convergir a um centro onde pudessem ir alimentar as forças produtivas do 

país foi o pensamento que me surgiu na mente, ao ter a certeza de aquele fato era 

irrevogável129.” 

Ainda que não tenha logrado extinguir o ignominioso tráfico de pessoas, essa lei 

provocou uma queda significativa no número de escravos que aqui aportavam rotineiramente, 

contribuindo para o fim do regime escravocrata. Esvaziou, como diz Clóvis Moura, “a dinâmica 

demográfica que sustentava a escravidão.”130 

Os negros eram transportados por meio dos denominados navios negreiros que 

consistiam em embarcações insalubres e perigosas de pequeno porte destinadas a atravessar 

                                                
SCHWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio (org.). op. cit., p. 230-239). Com essa lei, a repressão ao tráfico se mostrou 

eficaz. 
129 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 27. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 85-90. 
130 MOURA, Clóvis. op. cit. p. 127. 
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pessoas vindas da África para serem vendidas como escravas nas colônias portuguesas, 

espanholas, inglesas e francesas das Américas131.  

Os navios negreiros132 eram conhecidos também como tumbeiros (pessoas que carregam 

a tumba ou caixão). Recebeu essa alcunha em razão da enorme quantidade de pessoas que 

morriam na travessia do Atlântico e eram arremessadas ao mar em razão das desumanas 

condições de acomodação e alimentação133. Por meio desse meio de transporte, milhões de 

                                                
131 Descreve Darcy Ribeiro como se dava esse processo: “Apresado aos quinze anos em sua terra, como se fosse 

uma caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado pelo pombeiro – mercador africado de escravos – para a 

praia, onde seria resgatado em troca de tabaco, aguardente e bugingangas. Dali partiam em comboios, pescoço 

atado a pescoço com outros negros, numa corda puxada até o porto e o tumbeiro. Metido no navio, era deitado no 

meio de cem outros para ocupar o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio 
da fedentina mais hedionda. Escando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado 

como um cavalo magro. Avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro 

comboio, agora de correntes, o levará à terra adentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino 

que lhe havia prescrito a civilização: trabalhar dezoito horas por dia, todos os dias do ano.”. (RIBEIRO, Darcy. 

op. cit., p. 90). 
132  O poeta Castro Alves, aos 21 anos de idade, compôs no melhor estilo do romantismo, o poema Navio Negreiro 

dividido em seis partes no ano de 1886, no qual narra com a beleza da arte a tristeza e o desespero desse deplorável 

comércio. Na primeira e segunda parte do poema a natureza é enaltecida, a beleza do mar e no meio do oceano se 

encontra o navio, o qual se quer desvendar a sua bandeira. Na terceira começa o desencanto, quando o protagonista 

verifica que no meio daquela beleza natural há apenas um canto de dor fúnebre. Na quarta há a descrição mais 

hedionda, similar a um inferno na terra, a ponto de atrair o sorriso de Satanás. Na quinta há um clamor sentido ao 
“Senhor Deus dos desgraçados” que acabe logo, com a fúria do mar (“Varrei os mares, tufão! ...), com aquela 

situação dantesca. Na última, o poeta constata que a sua pátria era a da bandeira do navio negreiro, o que lhe causa 

repugnância e tristeza. O narrador se surpreende como um país com tantas belezas e histórico de luta pela liberdade 

poderia se compadecer com aquele tráfico humano. Os dois últimos versos surgem como um clamor ao 

abolicionista José de Andrada e Silva e a Cristóvão Colombo: “... Andrada! arranca esse pendão dos ares! 

Colombo! fecha a porta dos teus mares!”. Com esse poema, Castro Alves recebeu o merecido apelido de “Poeta 

dos Escravos”. (ALVES, Castro. O Navio Negreiro. Tragédia no Mar. Coleção Fortuna Crítica. São Paulo: Global, 

2008, p. 13-28) 
133 Sem a preocupação literária de cunho artístico, o historiador Enrique Peregalli apresenta o relato fidedigno dos 

navios negreiros: “No interior dos navios, os escravos eram colocados como livros numa estante. Cada um tinha 

destinado um espaço de um metro de comprimento, 65 de altura e 49 centímetros de largura. Imagem exata deste 

pacote humano estava nos depoimentos dos marinheiros que afirmavam a necessidade de tirarem os sapatos antes 
de entrarem nos porões dos navios para não machucarem a mercadoria, porque certamente deveriam penetrar 

pisando em carne humana. ... Como as necessidades fisiológicas não podem ser eternamente reprimidas, os 

escravos terminavam fazendo-as no mesmo local onde eram colocados. Sangue vômitos, água salgada, fezes, 

urina, homens mortos, calor insuportável, escuridão, frio ... este era o retrato de um navio negreiro. Para se evitar 

as doenças que podiam exterminar uma carga inteira, era permitido que, por turnos, os escravos subissem ao convés 

do navio, para respirar um pouco de ar puro, enquanto outro grupo lavava rapidamente os porões, desinfetando o 

ambiente jogando vinagre sobre um ferro quente. Às nove horas da manhã os escravos recebiam em suas mãos um 

pouco de arroz fervido misturado com farinha de mandioca, mais um pole de água – ritual que se repetira às três 

da tarde, apesar da legislação determinar três refeições por dia. Alguns escravos, revoltados contra sua situação e 

com o máximo de resistência possível tentavam aproximar a morte negando-se a comer. Neste caso, o escravo era 

amarrado num poste e se queimavam seus lábios até este desistir do seu intento. Posteriormente, deveria comer 
com a carne exposta e a ferida se infectando. Os negreiros também inventaram um aparelho chamado speculum 

oris que consistia numa espécie de pinça com um cone, que obrigava o escravo a abrir a boca e engolir a comida. 

O risco era de matar o escravo, afogando-o, o que justamente se queria evitar. Durante os 40 a 50 dias que demorava 

a travessia de Luanda a Recife – e isso quando as correntes e os ventos eram permanentemente favoráveis -, uma 

atmosfera de horror acompanhava o navio. Quando alguma calmaria detinha o barco em alto-mar por mais tempo, 

o Banzo costumava atacar. Não era nenhum monstro marinho, mas uma atitude que os marinheiros batizaram 

como o desejo de morrer; morte por melancolia. Submetidos a um tremendo choque psicológico, produto das 

lembranças do assalto a suas aldeias, da morte de muitos e aprisionamento de outros, a caminhada, as violências 

nas feitorias, o desespero dos porões, o tratamento brutal que rompia seus laços familiares e sociais, neutralizavam 
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pessoas vieram para o Brasil, país americano que mais recebeu escravos vindos da África. Em 

razão do grande número de pessoas contadas aos milhões é que se fala na existência de uma 

verdadeira diáspora africana134.  

O país que cedia inevitavelmente aos ares liberais vindos principalmente da Inglaterra, 

mas que também já se via na América do Norte e se preparava para a Abolição da Escravidão, 

cuidava para que o futuro liberto não tivesse acesso à terra de modo seguro e formal, assim 

também o pequeno assalariado alforriado ou mesmo livre. 

Após a Lei Eusébio de Queirós (1850), digno de nota é o advento da Lei do Ventre 

Livre135 (1871), cujo artigo 1º parecia tornar livre o filho de escrava, mas que continha a imoral 

disposição de possibilitar ao dono da mãe da criança utilizar-se dos serviços do menor até a 

idade de 21 anos completos acaso não exercesse com a idade de oito anos a opção de ser 

indenizado pelo Estado por essa expropriação estatal decorrente da perda, em razão da lei, do 

escravo136. O artigo 2º possibilitava que associações a quem as crianças fossem entregues aos 

oito anos de idade, se servissem, igualmente, do serviço do serviço do “liberto” até 21 anos de 

idade137. 

Outra legislação importante foi a Lei 3270 (1885), chamada Lei de Cotegipe-Saraiva ou 

Lei do Sexagenário que libertava o escravo quando o mesmo chegasse aos sessenta anos de 

idade138. A despeito de se tratar de uma lei com pouca eficácia, pois era difícil um escravo 

atingir a referida idade, destaca Flávia Castro139 que teve o mérito de “abrir portas para o que 

os senhores mais temiam: perder sua fortuna, quase toda ela concentrada no capital aplicado 

em compra de mão de obra escrava.”. Com ela, a sociedade da época percebeu que a abolição 

da escravatura era uma questão de tempo. 

                                                
suas crenças. Frente a este choque, os escravos não resistiam e desejavam morrer para acabar logo com seus 

sofrimentos. Já não tinham mais esperanças. (PEREGALLI, Enrique. A Escravidão no Brasil. São Paulo: Global, 

1988, p. 48-49. 
134 RODRIGUES, Jaime. Navio Negreiro. In: SCHWARCZ, Lilia; GOMES, Flávio. op. cit., p. 343-348. 
135 Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871: Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a 

data desta lei, serão considerados de condição livre. 
136 Sobre essa lei que liberta o filho da escrava negra, pronuncia-se Darcy Ribeiro informando que “nas áreas de 

maior concentração da escravaria, os fazendeiros mandavam abandonar, nas estradas e nas vilas próximas, as crias 
de suas negras que, já não sendo coisas suas, não se sentiam mais na obrigação de alimentar. Nos anos seguintes 

à Lei do Ventre Livre (1871), fundaram-se nas vilas e cidades do estado de São Paulo dezenas de asilos para 

acolher essas crianças, atiradas fora pelos fazendeiros.” (RIBEIRO, Darcy. op. cit., p. 175). 
137 Sobre o tema, por todos: CASTRO, Flávia Lages. op. cit., p. 396-400. 
138 Art. 3º Os escravos inscriptos na matricula serão libertados mediante indemnização de seu valor pelo fundo de 

emancipação ou por qualquer outra fórma legal. § 10. São libertos os escravos de 60 annos de idade, completos 

antes e depois da data em que entrar em execução esta Lei; ficando, porém, obrigados, a titulo de indemnização 

pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de tres annos. 
139 CASTRO, Flávia Lages. op. cit., p. 401. 
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Voltando à questão do acesso a terra após a abolição, Miguel Baldez, na esteira desse 

breve escorço histórico das leis abolicionistas, ensina que esse bem de tamanha relevância 

sempre foi inacessível ao escravizado, pois era sobre ele que incidia a dominação, arrematando 

que o bem imóvel foi redefinido como “mercadoria e envolvida pelo cerco jurídico do direito 

burguês, de classe, deveria destinar-se, consolidada a grande reserva fundiária, a financiar a 

imigração de trabalhadores europeus, gerando ainda maior déficit de imóveis para moradia140 

e, pelo obstáculo do preço, a direcionar a população trabalhadora ao mercado de trabalho.”141  

A Lei de Terras incentivou a imigração de europeus a quem se destinaram generosas 

porções de terras, tendo em vista as necessidades de fomento à agricultura, ao extrativismo, 

sobretudo, para trabalho na lavoura do café e também para ocupar as fronteiras do Brasil142.   

José de Souza Martins anota que a maior parte dos trabalhadores livres ainda eram os 

imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e alemães. Continua o professor a elucidar que 

esses trabalhadores acabaram por substituir os escravos com vistas a preservar a economia da 

colônia, sobretudo na produção cafeeira “contra qualquer tipo de transformação que pudesse 

ser produzida pelo desaparecimento do regime de trabalho cativo.” Com a crise do trabalho 

servil, “os grandes fazendeiros de café encontraram a solução para o problema de mão de obra 

na imigração de centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros. 143”  

De fato, na linha das lições do grande sociólogo, a prática imposta pela classe dominante 

da época demonstrou que se a terra se mostra livre para a apreensão, há que se ter o trabalho 

escravo, mas se este for libertado do cativeiro pessoal, a terra será seu cativeiro em vista da 

flagrante, bem engendrada e perversa falta de acesso. 

Os recém-libertos do regime servil da escravidão, em concorrência com os imigrantes, 

se submeteram aos regimes contratuais da locação de serviços, parceria agrícola e arrendamento 

rural, sem que lhes fossem criadas condições de adquirir, pelo preço, terras para seu sustento e 

produção.   

A igualdade formal chegara com a liberdade assegurada a todos, mas na essência nem 

bem os imigrantes pobres a tinham e muito menos os libertos antes da abolição, assim como os 

negros depois da Lei Áurea. A seriedade de algum nível de isonomia material inexistiu.  

                                                
140 No mesmo sentido: CAMPOS, Andrelino. Do Quilombo à Favela: A produção do “espaço criminalizado” no 

Rio de Janeiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 39. 
141 BALDEZ, Miguel Lanzellotti. Ainda a Reforma Urbana: notas sobre algumas conquistas institucionais: 

mecanismos de concretização dos Conselhos de Participação Popular. Petrópolis: Reproarte Gráfica, 1991, p. 5. 
142 ALVES, Fábio. op. cit., p. 73. 
143 MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2017, p. 194 e 118. 
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Substancialmente, como traz em sua pesquisa o sociólogo Florestan Fernandes, mesmo 

“antes do colapso do regime servil, o negro e o mulato sofreram de maneira bem definida os 

efeitos negativos da concorrência com os imigrantes.” A situação não se modificaria no Pós-

Abolição, sendo essa concorrência desleal um dos fatores responsáveis pelo implacável dano 

“que a imigração iria assumir para os diferentes estratos da “população de cor.”144.  

Essa constatação faz lembrar a célebre frase de Anatole France que, no início do século 

XX, com boa dose de picardia, diante de uma decisão governamental ao fechar as pontes de 

Paris para as pessoas em situação de rua, disse que “a lei, na sua majestosa igualdade, proíbe 

ao rico e ao pobre de furtarem pão e dormirem debaixo da ponte, e permite a ambos que se 

hospedem no Hotel Ritz”. 

Decerto que tal análise é importante para a conclusão segundo a qual o início da 

superação do modelo econômico e social escravocrata somente se efetivou plenamente com a 

Lei Áurea, em 1888, quando já havia uma lei que regularizasse a aquisição do domínio 

imobiliário, em favor daqueles que não eram escravos, de modo a assegurar e consolidar novos 

latifúndios e excluir de modo perverso os futuros libertos das terras, restando, quando superasse 

a concorrência com os imigrantes, vender a força de trabalho em troca do salário.  

A incidência da Lei de Terras produziu três efeitos com relação à aquisição de bens 

imóveis: o escravo, como é óbvio, não participou desse cenário dominial e continuou sem 

mobilidade social alguma; os camponeses e os mestiços recém libertos também não possuíam 

nada e os imigrantes, de posseiros passaram a ser pequenos proprietários, além, como dito antes, 

da possibilidade de consolidação de latifúndios pela revalidação das sesmarias.  

Em desvelada análise sobre essa questão, Faoro145 conclui que “a Lei de 1850 não 

lograra, inspirada pelo povoamento e colonização, compensar, pela pequena propriedade, o 

rumo expansionista do latifúndio.”.  

Seguindo o aludido pensamento, Clóvis Moura afirma que se estabeleceu uma profilaxia 

a fim de que o Brasil não experimentasse uma mobilidade social com isonomia de 

oportunidades para todos. Diz o pesquisador que após a entrada em vigor da Lei de Terras, “a 

Abolição poderia vir sem nenhum susto ou trauma para as classes senhoriais. Tudo ficou sob 

controle.146” 

                                                
144 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2. ed. 3ª reimpressão, São Paulo: Global, 2017, p. 

134/138. 
145 FAORO, Raymundo. op. cit., p. 468. 
146 MOURA, Clóvis. op. cit., p. 120. 
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No mesmo passo, temos o escólio de Lígia Osório Silva quando constata que “a divisão 

da sociedade basicamente em senhores e escravos se refletia nas características da apropriação 

territorial da colônia. Os escravos estavam excluídos do processo de apropriação por 

definição.”. O estado imperial nacional não logrou, com uma séria de legislações e 

regulamentos que se seguiram à Lei de Terras, a possibilitar a criação de minifúndios produtivos 

e a criar um banco de terras, a partir da apropriação efetiva das terras públicas que deveriam 

ser devolvidas (terras devolutas).  Diz a citada autora que um dos equívocos foi a marcação das 

terras devolutas após as terras particulares. De fato, “a recusa dos posseiros a demarcar as suas 

terras e legalizar os seus títulos, impediu a implementação do projeto imperial de colonização 

com a pequena propriedade.147”. 

A despeito de o artigo 15 da Lei 601/1850 assegurar direito de preferência de aquisição 

das terras devolutas contíguas, o obstáculo do preço representava um entrave para a constituição 

dos minifúndios de subsistência, havendo, outrossim, preocupação da ainda existente oligarquia 

rural com a perda de mão de obra farta e barata.  

Se o recém-liberto e o pequeno trabalhador fossem proprietários de terras, quem iria 

trabalhar nas fazendas do café? Nessa linha de raciocínio, conclui Marcos Alcino de Azevedo 

Torres que “era natural a preocupação da classe dos proprietários, pois sem mão de obra nada 

poderiam produzir numa sociedade não tão mecanizada como hoje em dia, o que encareceria o 

custo da produção148”. Na mesma senda, temos a reflexão de Andrelino Campos para quem a 

exclusão dos homens negros livres do acesso à terra era importante “para garantir a mão de obra 

de reserva, particularmente em culturas que exigiam trabalho intensivo. 149”  

Darcy Ribeiro destaca que “após a abolição, à saída dos negros de trabalho que não mais 

queriam servir aos antigos senhores, seguiu-se a expulsão dos negros velhos e enfermos das 

fazendas. Numerosos grupos de negros concentraram-se, então, à entrada das vilas e cidades, 

nas condições mais precárias. Para escapar a essa liberdade famélica é que começaram a se 

deixar aliciar para o trabalho sob as condições ditadas pelo latifúndio.” 150 

Sobre esse período, informa Faoro “a apropriação da terra em largas porções, 

transformando um deserto no domínio de uma rala população, fez proliferar o dependente 

                                                
147 SILVA, Lígia Osório. op. cit., p. 334-335. 
148 TORRES, Alcino de Azevedo. op. cit., p. 92. 
149 CAMPOS, Andrelino. op. cit., p. 42. 
150 RIBEIRO, Darcy. op. cit., p. 175. Na mesma ótica, considera Carlos Frederico Marés que “O Brasil deixava 

para traz o Império do latifúndio e ingressava no século e na República do latifúndio. Foram modernizados os 

meios de produção e as relações de trabalho, mas a terra, no longo processo de transformação, havia deixado de 

ser a inseparável companheira do homem para ser domínio do indivíduo, capital, título, papel, bem jurídico, 

propriedade, enfim.” (MARÉS, Carlos Frederico, op. cit., p. 79) 
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agrícola, o colono de terras aforadas e arrendadas.”. Diz o autor que a “casa grande conquista a 

paisagem, projetando a sombra da senzala, gravitando, ambas, sobre o dinheiro, fator não raro 

esquecido em favor da falsa arrogância do plantador e do senhor de engenho.”151 

A ideia funcional da propriedade que orientava, ao menos no campo da normatividade 

que jamais foi revogada enquanto esse regime vigorou, o conceito de sesmaria, é desvirtuada, 

consagrando a monocultura e o trabalho escravo como força motriz da economia em um cenário 

de injustiça e de futura exclusão social. 

O advento da Lei de Terras deixou marcas profundas na história brasileira, levando a 

travessia do país do feudalismo ao capitalismo, com a aurora da substituição do regime 

escravocrata pelo assalariado, tornando a terra mercadoria e constituindo uma nova classe social 

a quem é extremamente difícil chegar, no campo ou na cidade, ao sonho burguês da propriedade 

formal: os trabalhadores assalariados da herança escravocrata principalmente. 

Acerta Ruy Cirne Lima quando na sua pesquisa destaca que “não surtiu a Lei de 1850 o 

efeito desejado. Nesse particular, o Império se mostrou inferior às necessidades.152”  

Tivessem os objetivos da Lei 601/1850 ,no sentido do respeito à funcionalidade, 

sobretudo, das terras devolutas, preponderado , haveria, consequentemente, maiores 

oportunidades a todos e uma distribuição mais equânime do território brasileiro em favor dos 

lavradores. A continuidade desses bons propósitos poderia alcançar os negros e mestiços que 

já se encontravam livres e aqueles que viriam a sê-lo sob os auspícios da Lei Áurea. 

Como visto anteriormente, a falta de acesso à terra formal para os negros que vieram na 

diáspora africana não foi por acaso e se soma a desassistência total, à invisibilidade e 

esquecimento de conveniência que a sociedade brasileira teve e ainda tem com relação a essas 

pessoas que formaram o povo brasileiro entregando a sua cultura, o seu trabalho, a sua 

dignidade e até a própria vida sem que, após mais de trezentos anos de escravidão, houvesse 

um preparo estatal para a liberdade que chegando, muito tardiamente, para muitos libertos, 

significou a manutenção do aguilhão do cativeiro153.  

                                                
151 FAORO, Raymundo. op. cit., 151. 
152 LIMA, Ruy Cirne. op. cit., p. 73. 
153 O relato de Enrique Peregalli é bem elucidativo sobre o fim da abolição da escravidão. Em primeiro lugar, 

explica que já em 1872 somente 16 % da população total era escrava, enquanto que às vésperas da abolição esse 

percentual chega a 5%. Diz o citado professor de história que após o fim do regime escravocrata “os negros 

continuaram a ser vítimas dos preconceitos que a sociedade escravista criara. Muitos abandonaram as fazendas 

onde viviam, empregando-se em outra. Outros abandonaram o campo pela cidade, onde a maioria continuou a 

viver em condições miseráveis. Pode-se dizer que o processo de emancipação do negro não culminou na Abolição. 

Começou com ele e ainda está longe de se concretizar. Hoje negros lutam ainda pela sua emancipação definitiva.” 

(PEREGALLI, Enrique. op. cit. p. 69). 
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Uma vez mais, nos socorremos das pesquisas de Florestan Fernandes, para com ele 

ombrear em lição que continua atual acerca da constatação de que passados “três quartos de 

séculos da Abolição, ainda são pouco numerosos os segmentos da “população de cor” que 

conseguiram se integrar, efetivamente, na sociedade competitiva e nas classes sociais que a 

compõem.”. Há um caminho longo a ser percorrido para que os negros “alcancem resultados 

equivalentes aos dos brancos pobres que se beneficiaram do desenvolvimento do país sob o 

regime do trabalho livre.”154.  

O descompasso entre o real significado que deveria ter o ato abolicionista e a realidade 

na vida do ex-escravizado parece ser um fenômeno que não foi apenas recorrente no Brasil, 

pois no caso Plessy v. Ferguson julgado no ano de 1896, para ficar em apenas um exemplo, a 

Suprema Corte americana, trinta e três anos após o Ato de Emancipação dos negros de Abraham 

Lincoln, entendeu ser legítimo que uma companhia de transporte ferroviário providenciasse 

acomodações diferentes para brancos e negros, baseado em lei estadual, sem que houvesse 

ofensa à Constituição155.   

Uma contribuição relevante para a compreensão de que a abolição da escravidão e pouco 

tempo depois a Proclamação da República não modificou a estrutura fundiária perversa e 

excludente que reinava é a informação advinda da historiografia brasileira da existência de 

inúmeros quilombos tardios que continuaram a surgir no país por dois fatores.  

O primeiro surge, pois parte da oligarquia rural que já se negara a aceitar a Lei do Ventre 

Livre, agora se voltava contra a Lei Áurea e, fazendo ouvidos moucos ao novo tempo, não 

cumpriam a lei e se protegiam em seus feudos com poder e armas. O outro motivo está 

vinculado à impossibilidade de acesso, na forma da lei, da terra para morar, plantar e viver 

dignamente, exigindo dos negros libertos a continuarem a ocupação de territórios nas mesmas 

condições anteriores156.  

O reconhecimento dessa prática indica com clareza o equívoco de imaginar que o marco 

final de formação dos quilombos para fins de aplicação do artigo 68 do ADCT seria o dia 13 

de maio de 1888 com a Lei Áurea. Nessa data, ocorreu o fim da escravidão brasileira sob o 

ponto de vista puramente jurídico, não coincidindo com os fatos da vida que continuaram 

                                                
154 FERNANDES, Florestan. op. cit., p. 46. 
155 Plessy, negro, foi removido do trem pela polícia, pois estava em um vagão com outros sete homens brancos, 

tendo sido preso e condenado por violação à lei estadual. Levada a questão à Suprema Corte, esta disse que era 

possível esse nível de discriminação entre negros e brancos se tivesse por base lei local. Interessante destacar que 

já estava em vigor a Emenda Constitucional XIV (1868) que estabelecia que todas as pessoas nascidas ou 

naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas a sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde 

tiverem residência. (APPIO, Eduardo. Direito das Minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 223) 
156 ASSUNÇÃO, Matthias Rohrig. Quilombos Maranhenses. In: REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. In: 

op. cit. p. 518-519. 
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reproduzindo práticas de exclusão econômica, racial e social. Releve-se que àquela época 

sequer se poderia afirmar quando uma decisão legislativa ocorrida na capital do país seria 

conhecida e até mesmo cumprida nos rincões de um país continental157. 

Sobre essa questão, consideremos a reflexão da antropóloga Leinad Ayer quando diz 

que os quilombos foram também criados depois da Abolição. Segundo a autora, “os quilombos 

serão o único espaço onde muitos negros, excluídos pela nova ordem que se configura, poderão 

sobreviver física e culturalmente158”, o que tornaria possível a admissão da existência de 

quilombos mesmo após 1888. 

O historiador Leoncio Basbaum159 narra que com a Abolição, manteve-se o mesmo 

sistema que vinha desde o Brasil-Colônia com a permanência do latifúndio, a relação feudal de 

produção, a pobreza do mercado interno e a dependência dos interesses ingleses. Os ex-escravos 

agora figuram como um grande exército de trabalhadores, mas que continuam ausentes 

completamente da vida política do país.  

Afirma o autor em outro trabalho que “os anos que se seguiram à proclamação da 

República são assinados por muitas transformações em todos os setores da vida brasileira, 

menos um: a terra”. Em sua narrativa, expõe que entre 1889 e 1930 “o regime do latifúndio, da 

grande propriedade privada e do monopólio da terra, fato estranho em se tratando de um país 

de terras praticamente ilimitadas e parca população, permaneceu, a bem dizer, inalterado.”160 

A historiadora Emilia Viotti161 faz importante exortação ainda atual no sentido de que 

“a Abolição foi apenas um primeiro passo em direção à emancipação do povo brasileiro. O 

arbítrio, a ignorância, a violência, a miséria, os preconceitos que a sociedade escravista criou 

ainda pesam sobre nós.”  

Essa situação de inviabilidade de acesso aos bens materiais mínimos que foram 

sonegados aos negros durante e mesmo após a Abolição da Escravidão foram nominados de 

                                                
157 Em bom tempo, o Governo Federal substituiu o antigo decreto nº 3912/01 pelo atual 4887/03 com vistas a 

regulamentar a propriedade dos remanescentes de quilombos, uma vez que a norma revogada estabelecia 

equivocadamente que somente poderia ser reconhecida a propriedade sobre terras que eram ocupadas por 

quilombos em 1888, desconhecendo a figura histórica dos quilombos tardios e, mais, a existência de um poder 

paralelo da oligarquia rural de então que simplesmente recusava cumprimento à determinação de abolição da 

escravatura. A questão da autoatribuição dos quilombos será retomada no capítulo III. 
158 OLIVEIRA, Leinad Ayer. Sobre as datas e as competências no Decreto nº 3.912/2001. In: OLIVEIRA, Leinad 

Ayer (org.). Quilombos: a hora e a vez dos sobreviventes. São Paulo: Comissão pró-índio de São Paulo, 2001, p. 

31. No mesmo sentido: DALLARI, Dalmo de Abreu. Negros em busca de justiça. In: OLIVEIRA, Leinad Ayer. 

op. cit., p. 11-12. 
159 BASBAUM, Leôncio. História Sincera da República. Das Origens a 1889. 4. ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 

1982, p. 278.  
160 BASBAUM, Leôncio. História Sincera da República. De 1889 a 1930. 5. ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1986, 

p. 55. 
161 COSTA, Emilia Viotti. A Abolição. 5. ed. São Paulo: Global, 1994, p. 96. 
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desigualdade racial pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10162), cujo artigo 1º, p. 

único, II define como sendo “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de 

bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica”. 

Essa situação de grave desigualdade social e racial cria um desnível abissal entre as 

promessas e confortos proporcionados pela modernidade, a que Lenio Streck e Bolzan 

denominam ser, no Brasil, arcaica, pois se verifica uma série de avanços tecnológicos em todos 

os ramos, mas o poder econômico não se reveste em bem-estar coletivo para a maior parte da 

população. Apenas um certo tipo de brasileiro a usufrui, restando para a grande maioria o 

“atraso” e o “apartheid social”. Concluem os autores que “levantamentos mostram que a elite 

se resume a uma pequena parcela de brasileiros, majoritariamente composta por brancos – cerca 

de 80 %. É a elite, em consequência, o segmento onde há menos negros e pardos.163”. 

Com as considerações anteriores acerca da legitimidade política da formação dos 

quilombos, a impossibilidade de o negro africano extraditado de seu continente de origem se 

integrar ao novo meio em que fora violentamente inserido com acesso aos bens de raiz de 

tamanha importância como porta de entrada para a afirmação de outros direitos sociais básicos 

e, também, o descaso estatal para uma passagem menos traumática e injusta do cativeiro para a 

liberdade e que ainda, hoje, produzem efeitos ligados à desigualdade social e racial, justificam 

que cem anos após a edição da Lei Áurea, o artigo 68 do ADCT viesse resgatar essa memorável 

luta histórica e venha atribuir o direito de propriedade para as comunidades remanescentes dos 

quilombos. 

 

  

                                                
162 Segundo o artigo 1º, esta lei é destinada “a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica.”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12288.htm>. Acesso em: 18 out. 2018) 
163 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Livraria do Advogado, 2019, p. 85-86. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
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2 PROPRIEDADE E POSSE NA ÓTICA CONSTITUCIONAL VIGENTE 

 

2.1 DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE  

 

O artigo 5º, XXII da Constituição Republicana não traz novidade quando inclui a 

propriedade no rol dos direitos e garantias individuais. Ainda que não existisse a conotação 

abrangente, funcional e social dos dias atuais, o fato é que desde a primeira Constituição 

Imperial de 1824, a proteção desse direito se faz presente em nossa lei maior. A 

constitucionalização da tutela da propriedade, no capítulo em que se encontra inserida, produz 

sérios efeitos práticos, como o fato de se impor aos poderes constituídos, incluindo nessa ampla 

eficácia, a vedação ao poder de reforma (art. 60, § 4º, CF164). 

Analisando o passado romano e grego, Fustel de Colanges narra que a propriedade, ao 

lado da religião doméstica e da família, constituía a base sobre a qual se fundava a estrutura da 

sociedade e caminhavam juntas. Informa o historiador francês que “a ideia de propriedade 

privada estava na própria religião. Cada família tinha a sua lareira e os seus antepassados. Esses 

deuses só podiam ser adorados por ela, só protegiam a ela; eles eram a sua propriedade165.” Essa 

relação era tão visceral com o homem dessa época que leis romanas, como a Lei das XII Tábuas, 

admitia a quase escravização do devedor inadimplente, mas sem a perda da propriedade. Se a 

tem, conserva-a. 

As considerações platônicas anotadas em “A República” no sentido de que a cidade 

ideal seria aquela em que não houvesse propriedade, salvo para as primeiras necessidades e que 

qualquer pessoa poderia entrar quando quisesse na habitação de outra não tiveram ressonância 

no caminhar da humanidade. 

A garantia da propriedade guarda relação com a liberdade e a possibilidade de que a 

titularidade, fruto do trabalho, pertença a quem a conquistou, ficando livre de ingerências 

estranhas que não se legitimem pela Constituição. Exercer propriedade sobre seu corpo e sobre 

bens apropriados legitimamente integra o processo vital do ser humano166. 

A universalidade de tal direito pode ser percebida pelo fato de constar do artigo 17 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, elaborada após a Segunda Guerra Mundial e 

                                                
164 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 

periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 7 out. 2018) 
165 COLANGES, Fustel. op. cit., p. 72-84. 
166 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. São Paulo: Forense, 2004, p. 122-124. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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vindo a lume no dia 10 de dezembro de 1948: “1. Toda a pessoa, individual ou coletivamente, 

tem direito à propriedade. 2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade”.167  

Alexy vê nessa declaração um inestimável contributo para a imposição mundial do 

direito de propriedade, exatamente em razão da sua validez universal que o torna obrigatório 

para as nações que o consagraram independentemente da positivação no direito interno168.  

Interessante observar que o texto refere-se de modo expresso ao exercício da 

propriedade por uma coletividade, como uma manifestação dos direitos humanos, o que guarda 

relação com o reconhecimento da propriedade do território quilombola que é essencialmente 

coletiva.  

A Constituição atual inova, entretanto, com relação ao fato de que a propriedade também 

figura como princípio da ordem econômica (art. 170, II), gerando a compreensão de que tal 

proteção visa resguardar os interesses do mercado capitalista fundado na livre iniciativa e na 

segurança. A par dessa consideração, há também o reconhecimento de que essa garantia do 

mercado capitalista está vinculada aos dizeres do caput do artigo 170, o qual informa que a 

ordem econômica deve assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social.  

Nessa toada, José Afonso da Silva ensina que houve uma relativização do conceito de 

propriedade que somente se legitima enquanto cumprir uma “função dirigida à justiça social”169. 

Há uma mudança radical na qual a justiça social serve de base e estrutura para a atividade 

econômica do país ou, nas palavras de Luiz Edson Fachin, “a Constituição garantista das 

liberdades formais converte-se na Constituição dirigente, para a promoção da justiça social.”170  

Aderindo ao aludido mesmo pensamento, Eros Roberto Grau171 acresce o sentido posto, 

defendendo que há nessa regra constitucional uma nítida prevalência em prol da valorização do 

trabalho se comparado tal valor com a própria livre iniciativa. Em suas palavras, o art. 170, 

caput, afirma que “a ordem econômica deve ser fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa. Note-se, assim, que esta é então tomada singelamente e aquele – o trabalho 

humano – é consagrado como objeto a ser valorizado.”. 

                                                
167 ONU – Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aprovada pela 
Assembleia Geral da ONU. Disponível em: https://www.pcp.pt/actpol/temas/dhumanos/declaracao.html. Acesso 

no dia 20/09/2018. 
168 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Luís Afonso Heck (trad.). Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007, p. 55. 
169 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 826.  
170 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 

171. 
171 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

202. 
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Para Aronne, a garantia da propriedade sob a ótica da ordem econômica somente tem 

sentido “pela necessária concretização dos direitos fundamentais formais e materiais da 

presente Carta, enquanto finalidade axiológica que suporta a aplicação e sistematização do 

Direito. 172”. 

Digno de relevo é o fato de que a defesa da propriedade como princípio da ordem 

econômica vinculado ao trabalho do homem e a conquista da justiça social não envolve a 

temática da funcionalização da propriedade, mas sim a própria justificativa constitucional da 

proteção e respeito a esse direito. 

Classicamente173, a propriedade é vista como um direito real no qual uma pessoa exerce 

os poderes de usar, fruir e dispor com o direito de excluir qualquer ingerência de terceiros174, 

sendo essa opção analítica, estática e pragmática de apontar os poderes dominiais que restou 

adotada pela maioria da doutrina175 e pelo legislador civil brasileiro176. 

Kant177 inseria a situação proprietária como algo exterior ao titular que somente seria 

legítimo e justo dizer que alguém é proprietário quando esse se sentir ferido em seu direito pela 

utilização desautorizada que outra pessoa realize, ainda que o bem não esteja na posse do dono. 

Assim também Ebert Chamoun  aponta a possibilidade de excluir qualquer ingerência estranha 

como a característica fundamental da propriedade que aqui é posta com a sua pujança 

máxima178. 

Ainda nessa visada, temos que sob o ponto de vista descritivo,179 a propriedade é um 

direito subjetivo, pois encerra uma situação jurídica em que todos devem uma prestação de não 

fazer ao proprietário, sendo dotada de coercitividade, além de passível de violação, absoluta, 

                                                
172 ARONNE, Ricardo. Comentário ao art. 170, II. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, 

Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013, p. 1797. No mesmo sentido: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. t. IV. Direitos 

Fundamentais. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 523. 
173 Dentre os clássicos, destacam-se os conceitos de Lafayette Rodrigues Pereira e Clóvis Beviláqua. Para o 

primeiro a propriedade é “o direito real que vincula e legalmente submete ao poder absoluto de nossa vontade a 

coisa corpórea, na substância, acidentes e acessórios”. (Direito das Coisas. 5. ed. t. I. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1943, p. 96). Para o segundo é “o poder assegurado pelo grupo social à utilização dos bens da vida psíquica 

e moral”. (Direito das Coisas. 4. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 106) 
174 Usar de um bem é retirar do mesmo tudo aquilo que ele puder proporcionar, seja em favor do próprio 

proprietário ou de terceiro. Fruir ou gozar tem a sua significação ligada à percepção de frutos e produtos que a 

coisa puder proporcionar. Dispor refere-se ao poder de alterar a substância do bem, aliená-lo, gratuita ou 

onerosamente, e gravá-lo. Reaver é um efeito da sequela (jus persequendi) que permite ao titular de direito real 

perseguir a coisa onde e com quem a mesma estiver. 
175 Por todos: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. IV. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, p. 75. 
176 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
177 KANT, Emmanuel. op. cit., p. p 64. 
178 CHAMOUN, Ebert. Instituições de Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Rio, 1977, p. 229. 
179 GOMES, Orlando. Direito Reais. 19. ed. Luiz Edson Fachin (atual.). Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 109. 
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pois ao contrário dos direitos pessoais, se exerce contra todos; elástica, pois o proprietário pode 

distender e contrair os poderes dominiais ao seu talante, gerando os chamados direitos reais 

sobre a coisa alheia como o usufruto, a servidão predial, dentre outros; perpétua, porque não se 

extingue pelo não uso, complexa, tendo em vista que contempla, em seu bojo, os poderes 

dominiais acima indicados; limitada, pois a esse direito se contrapõe toda sorte de limites de 

ordem constitucional, legal e até convencional; exclusiva, sendo assegurado ao proprietário 

afastar qualquer ingerência alheia com relação ao bem que lhe pertence.  

A propriedade, nesse prisma, funciona como a extensão patrimonial da personalidade 

do indivíduo e de exercício de sua liberdade dentro do espaço social. 

As características anteriormente arroladas são identificadas dentro de um prisma 

estático e liberal da propriedade privada. Passaremos doravante a identificação da imanente 

funcionalização do instituto, a fim de obter uma compreensão que se coadune com a 

Constituição e o Estado Social de Direito que ela visa alcançar.  

Há muito já se sabe que a busca da justiça na concreção idealizada pela Constituição 

não se contenta apenas com a garantia da proteção da propriedade, mas também anseia por 

instrumentos que viabilizem o acesso ao referido direito. O art. 68 do ADCT é um excelente 

exemplo dessa antiga lição de Pontes de Miranda180. 

 

2.2 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE  

 

2.2.1 Evolução e Sentido 

 

A professora e Ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia Antunes Rocha 

explica por que a terra e os seus bens representam meios para o atingimento de objetivos 

reputados como justos de acordo com o sistema sociopolítico e jurídico adotado: 

 

 

 

 

A terra não se reproduz. Ela produz. A terra não se amplia em extensão, não se 

multiplica em sua dimensão. A terra, como objeto, é finita. Envelhecida, a crosta 

terrestre é o que o homem tem à sua disposição para construir o espaço de vida. Tanto 

melhor se bem cuidada. Afinal, é dela que se pode esperar – pelo trabalho humano – 

a produção dos frutos, os quais, multiplicados e divididos entre todos, proporcionam 

                                                
180 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Parte especial. t. XI. Direito das coisas. Propriedade. Luiz 

Edson Fachin (atualizador). Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, p. 61. 
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melhorias de condições de vida para quantos forem beneficiados pela partilha. O que 

se estende e tende a se ampliar é o que e o quanto produzido na terra, não ela mesma.181 

 

A compreensão mais apropriada de um instituto jurídico passa pela identificação da sua 

estrutura e função. Nesse ponto, ensina-nos o jurista italiano Perlingieri182 que a estrutura nos 

informa: como é? e a função responde à indagação: para que serve?  

A clássica estrutura da propriedade foi vista acima por conta da conceituação sintética, analítica 

e descritiva desse direito subjetivo com o rol de poderes que a contemplam e a contemporânea vê o 

estatuto dominial como um feixe de poderes/deveres, em uma relação subjetiva complexa, produzindo 

efeitos perante proprietários e não proprietários, em consonância com a função que lhe é conteúdo.  

A necessidade de se observar a função (para que serve) social da propriedade consiste 

em importante princípio de natureza constitucional, pois está inserido em uma regra encartada 

como garantia fundamental e corolário da ordem econômica como veremos a seguir.  

           Malgrado o reconhecimento de regras e princípios integram o conceito macro de 

norma jurídica, existindo, por conseguinte, princípios de direito fundamental e regras de direito 

fundamental, importa que se busque a distinção entre o princípio e a regra para que seja possível 

enfrentar a solução para a colisão entre duas regras de direito fundamental, assim como entre 

dois princípios de direito fundamental.  Desta forma, é fácil perceber que o estudo da referida 

distinção importa inexoravelmente na análise da diferença entre duas normas jurídicas que 

igualmente proíbem, autorizam e determinam certas condutas.                                       

A grande diferença está em que a regra é facilmente identificada no ordenamento 

jurídico, pois seu enunciado normativo é claro e menos abstrato do que os princípios.  De efeito, 

o princípio é dotado de uma generalidade e abstração muito maior do que as regras, ostentando 

fundamentalidade e servindo como verdadeiros standards da própria justiça.  

Dworkin ensina que a regra apresenta um sentido de “tudo-ou-nada”, isto é, se é válida, 

deve ser cumprida como posta. Se não for válida, em nada poderá contribuir para decidir acerca 

de determinada questão jurídica. Segundo o jurista, nos princípios, ainda que se apresentem sob 

a forma de uma regra de direito como sucede, por exemplo, com o princípio da função social 

da propriedade, tal não ocorre. Os princípios não trazem em seu bojo a possibilidade necessária 

de uma consequência imediata, ainda que estejam presentes as condições ideais para a sua 

incidência. Um princípio como “Nenhum homem pode beneficiar-se de seus próprios delitos” 

                                                
181 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes Rocha. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade. In: 

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MOTTA, Paulo Roberto Ferreira; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre. 

Direito Administrativo Contemporâneo. Estudos em memória do Professor Manoel de Oliveira Franco 

Sobrinho. Belo Horizonte: 2004, p. 57. 
182 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999, p. 94. 
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não pretende (nem mesmo) estabelecer condições que tornem a sua aplicação necessária. Ao 

contrário, enuncia uma razão que conduz o argumento em uma certa direção, mas (ainda assim) 

necessita de uma decisão particular.183  

Isso porque, continua em seu raciocínio, se um homem está na iminência de receber 

algo que provenha de um ato ilícito, o princípio acima deverá ser observado na decisão, mas é 

possível que em razão de algum outro princípio ou regra, naquele caso específico, pela sua 

singularidade, deva ser sacrificada a ideia de que ninguém pode tirar proveito da própria torpeza 

e, excepcionalmente, o direito asseguraria esse enriquecimento. O exemplo da usucapião de 

uma coisa que fora adquirida por meio violento ou clandestino é interessante para demonstrar 

o acerto dessa tese. Poderíamos acrescer com as vezes que o direito se vale da Teoria do Fato 

Consumado, na qual ainda que o fato jurídico decorra de uma ilicitude, em razão do tempo 

decorrido e da necessidade de se conferir segurança jurídica, é consolidada uma situação 

jurídica, cujo nascedouro é ilegítimo184. 

Na regra, a norma jurídica apresenta um resultado explícito e construído. No princípio, 

a resposta é implícita e a ser construída.  

Para Eros Roberto Grau, princípios são “pautas que devem ser observadas, pois a sua 

observância corresponde a um imperativo de justiça, de honestidade ou de outra dimensão da 

moral.185” Na mesma senda, Jane Reis Gonçalves Pereira defende que, a despeito das 

ambiguidades e dissensos doutrinários, os princípios sempre buscaram sintetizar “certas noções 

                                                
183 DWORKIN, Ronald.  BOEIRA, Nelson (trad). Levando os direitos a sério. 3. ed. 2ª tiragem. São Paulo: 

Martins Fontes, 2011, p. 41. 
184 Informativo nº 489. 
Período: 5 a 19 de dezembro de 2011. 

Aposentadoria. Contagem. Tempo de serviço. Teoria do fato consumado 

A Turma, diante da singularidade do caso e das situações fáticas consolidadas no tempo, por aplicação direta da 

teoria do fato consumado, deu provimento à segurança para manter a percepção pela impetrante, servidora 

pública do Distrito Federal, de sua segunda aposentadoria especial referente ao cargo efetivo de professora. A 

impetrante, quando em atividade, acumulava dois cargos de professora, tendo sido afastada, durante dois períodos, 

para exercer cargos em comissão na Secretaria de Educação. Em 8/3/1979, foi deferida sua primeira aposentadoria, 

computados como tempo de serviço os períodos relativos ao exercício das funções comissionadas. Em 15/2/1991, 

outra aposentadoria especial foi concedida à impetrante, referente a um segundo cargo efetivo de professora, 

considerado o mesmo interstício atinente aos cargos em comissão. O Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(TCDF), em 15/3/2001, ao realizar o exame de legalidade do segundo ato de aposentação, negou seu registro por 
entender que o tempo de serviço prestado no exercício das funções de confiança não poderia ser levado em conta 

para aposentadoria nos dois cargos efetivos. Observou a Min. Relatora que a negativa do registro da aposentadoria 

ocorreu após dez anos da concessão inicial e quando a impetrante já contava com 74 anos de idade, ou seja, 

acima do limite etário para permanência em atividade. Dessa forma, diante da demora injustificada do TCDF na 

análise do ato de aposentação, o que, inclusive, inviabilizou que a impetrante exercesse seu direito de retornar às 

atividades para complementação do tempo necessário à segunda aposentadoria especial, seria perfeitamente 

aplicável à hipótese a teoria do fato consumado, tendo como escopo final evitar qualquer prejuízo à parte, que não 

contribuiu com a mora administrativa. (RMS 26.998-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 6 dez. 2011) 
185 GRAU, Eros Roberto. op. cit., p. 156. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=RMS26998
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ou valores basilares do sistema jurídico, conferindo-lhe unidade e coerência.”186 Nessa linha de 

raciocínio, afirma a referida autora: 

 

De fato, hoje já não é possível vincular a valorização dos princípios apenas aos 

enfoques não-positivistas do Direito. Alguns autores contemporâneos, sem discrepar 

da opinião de que os princípios são normas e sem negar que estes desempenham 

relevante papel no constitucionalismo, vêm procurando adaptar essas noções aos 
pressupostos basilares do positivismo jurídico, sustentando a possibilidade de adotar 

um positivismo de princípios. Afirma-se, nesse contexto, que o ataque promovido 

contra o positivismo não tem seu ponto central na afirmação da normatividade e na 

força obrigatória dos princípios, mas nos critérios de distinção que se utiliza para 

estremá-los das regras. Muda-se, assim, o foco da discussão. A discordância decisiva 

a respeito dos princípios deixa de referir-se à sua força obrigatória – hoje 

genericamente aceita -, passando a envolver sua morfologia e a função que 

desempenham no processo hermenêutico.187 

 

A busca da eficácia dos princípios surge como reação a uma postura exageradamente 

positivista que vigorava, mas hoje em dia há o reconhecimento de que não há o antagonismo 

de outrora no sentido de que o raciocínio positivista colidia com a normatividade dos princípios. 

Essa perspectiva abre espaços interessantes na evolução do Direito, pois permite que direitos 

fundamentais sejam estruturados dentro da própria ótica positivista sem que isso signifique, por 

exemplo, a negativa de efetividade dos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e 

da funcionalização dos institutos.  

Após percorrer variadas conceituações, Paulo Bonavides entende pela necessidade de 

superação da velha hermenêutica que via os princípios como comandos meramente 

programáticos e assinala que a normatividade representa o traço comum das acepções 

contemporâneas vinculadas a esse estudo, concluindo que “os princípios, uma vez 

constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema normativo.188”. Mais adiante, o 

constitucionalista é ainda mais enfático quando afirma que “em verdade, os princípios são o 

oxigênio das Constituições na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os 

sistemas constitucionais granjeiam a unidade de sentido e auferem a valoração de sua ordem 

normativa.189” 

Para Alexy, princípios “são normas que ordenam que algo seja realizado em uma 

medida tão alta quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios 

são, por conseguinte, mandamentos de otimização”190 e regras:  

 

                                                
186 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 90-91. 
187 Ibidem. 
188 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 263.  
189 Ibidem, p. 294. 
190 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 64. 
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são normas que, sempre, só ou podem ser cumpridas ou não-cumpridas. Se uma regra 

vale, é ordenado fazer rigorosamente aquilo que ela pede, não mais e não menos. 

Regras contêm, com isso, fixações no espaço fática e juridicamente possível. Elas são, 

por conseguinte, mandamentos definitivos.191 

 

Dworkin também destaca que os princípios apresentam uma dimensão de peso ou 

importância que as regras não possuem e exemplifica com o princípio da liberdade de contratar 

x proteção do consumidor adquirente. Nesse caso, o aplicador do Direito não possui “uma 

mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é 

mais importante que outra frequentemente será objeto de controvérsias”.192 Importante o 

destaque que é dado a título de complementação por Canotilho quando realça que os “princípios 

suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação, valia); as regras colocam 

apenas questões de validade (se elas não são correctas devem ser alteradas193”. 

De fato, por vezes, é inevitável que a defesa da propriedade se sobreponha à sua 

inexcedível função social, devendo ser resolvido esse conflito aparente mediante “ponderação 

entre esses valores há de ser feita sempre com a intenção de garantir a menor restrição possível 

a todos eles, e de evitar ao máximo a supressão de um em favor de outro194” como elucida 

Schreiber.  

Por exemplo, os direitos a uma vida digna, com tratamento isonômico frente a outras 

pessoas no tocante ao acesso aos bens, a funcionalização dos institutos ante ao regime de 

titularidades, solidariedade, trabalho, moradia, proteção ao patrimônio cultural e ao 

multiculturalismo constituem, como se verá adiante, direitos fundamentais que nasceram de 

princípios e regras constitucionais e estão diretamente relacionados com a atribuição da 

propriedade definitiva aos remanescentes de quilombos. 

Agora o que nos interessa é o estudo da evolução e do sentido do princípio da função 

social da propriedade. Passemos então a essa análise. 

O Código Civil francês, como fruto jurídico da Revolução Francesa, é apontado como 

um estatuto jurídico que idealiza um estado liberal absenteísta e centrado nas máximas laissez 

faire, laissez aller, laissez passer (deixar fazer, deixar ir, deixar passar). Consoante os estudos 

de Franz Wieacker, “só com o Code Civil a igualdade jurídica dos cidadãos (designadamente 

também no direito fundiário e sucessório), a liberdade da esfera jurídica dos particulares, 

particularmente na liberdade de actuação contratual e económica, se tornam axiomas vivos de 

                                                
191 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 64. 
192 DWORKIN, Ronald. op. cit., p. 42. 
193 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 1.162. 
194 SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 259-260. 
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uma nova imagem da sociedade195”. Nessa ambiência política, a propriedade, mormente 

imobiliária, resgataria a ideia de um direito absoluto e ilimitado.  

Com a cessação dos privilégios nobiliárquicos da herança feudal, a propriedade seria 

um direito fundamental que deveria ser acessado e garantido a qualquer homem e sem 

interferência estatal no exercício das faculdades dominais imanentes. Diz Caio Mário da Silva 

Pereira que a Revolução Francesa pretendeu democratizar o acesso à propriedade, aboliu 

privilégios, cancelou direitos perpétuos e focou a sua atenção na propriedade imóvel, 

desprezando os bens móveis196. Não por acaso, o Code Napoléon recebeu a alcunha de Código 

da Propriedade.  

Sob o ponto de vista conceitual, essa perspectiva ressuscitaria a propriedade romana, a 

qual na visão de seus intérpretes medievais seria o poder máximo, senhorial, de usar, fruir e 

abusar de uma coisa197. O direito de propriedade era exercido ad sidera et ad infero, abrangendo, 

portanto, o que estava acima da superfície e abaixo dela, sem limites198. Cretella Júnior chega a 

dizer que “apresenta-se a propriedade aos olhos romanos como uma dominação, verdadeiro, 

dominium, poder direto, absoluto, imediato e total da pessoa sobre a coisa.”199  

Ocorre, contudo, que a propriedade sempre contou com alguma ideia de limite, de 

controle estatal, quer em razão dos direitos de vizinhança, sofrendo a ingerência mais 

contundente da função jurisdicional, quer em razão do interesse coletivo, ocasião em que a 

função social do domínio ficava a cargo das funções legislativas e executivas. Se não havia a 

concepção marcadamente intervencionista na busca da função social que a Constituição do 

Brasil hoje em dia estabelece, também não é verdade que inexista no início do século XIX com 

a codificação civil francesa (1804) ou na Idade Antiga com o direito romano, a ausência total 

de uma preocupação com a utilização da propriedade que respeite o direito da coletividade. 

No direito romano, também encontramos várias determinações legais que denotam 

algum nível de preocupação com a utilização social da propriedade, como pode ser visto, por 

exemplo, no período pré-clássico com a Tábua Oitava da Lei das XII Tábuas que tratava dos 

Direitos Prediais (451 a.c.)200. Ricardo Lira dá notícia de que em 367 a.c., Roma editou a Lex 

                                                
195 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2004, p. 390. 
196 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. IV. Direitos Reais Carlos Edison do Rêgo 

Monteiro Filho (atual.). 20. ed. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2009, p. 69. 
197 Nesse sentido, por todos: LUIZ, Antonio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 114-

115.  
198 CORREIA Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. v. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

1957, p. 165. 
199 CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Romano. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 169. 
200 Tábua Oitava: Dos Direitos Prediais. 1. A distância entre as construções vizinhas deve ser de dois pés e meio. 

2. Que os sodales (sócios) façam para si os regulamentos que entenderem, com tanto que não prejudiquem o 



67 
 

 

Licinia Sexta que foi uma lei agrária que proibia aos cidadãos romanos a titularidade de mais 

de 120 hectares de terra. Ninguém também poderia ter mais de 100 cabeças de gado, obrigando 

ainda que os donos utilizassem a mesma quantidade de mão de obra livre e de escravos para a 

sua produção. Segundo o jurista, “o objetivo dessa lei romana, além de ser o da limitação do 

tamanho das propriedades, era sobretudo o de incrementar o uso da mão de obra para enfrentar 

o grave problema do desemprego que na época existia em Roma”201.  

O período clássico acrescentou outras restrições dominiais e estas ainda aumentaram no 

pós-clássico, podendo ser utilizado como exemplo eloquente a possibilidade de perda da 

propriedade por abandono do proprietário em favor do possuidor que cultivou em seu terreno 

por mais de dois anos202 

Na Suma Teológica, escrita no século XIII de nossa era, Tomás de Aquino retoma lições 

de Aristóteles e Santo Agostinho203 e avança para enaltecer a função social da propriedade a 

partir de uma visão na qual o direito a possuir coisas exteriores estaria ligado ao direito natural 

e se fundamentaria nos ensinamentos da Escritura, sendo delegada primeiramente pelo poder 

divino para que o homem, à semelhança do criador, pudesse presidir todas as coisas da terra. 

Partindo dessa análise mais simples fundada na delegação divina, segue em suas lições para 

uma compreensão mais apurada e humana. 

Segundo o filósofo tomista, é importante que a propriedade privada exista por três 

razões: 1) o homem é mais solícito quando administra o que lhe pertence; 2) se todos 

administrassem todas as coisas de modo indeterminado, reinaria a confusão; 3) estando cada 

um contente com o que aquilo que lhe pertence, não haverá espaço para a rixa e reinará a paz 

entre os homens.  

Adverte o autor, entretanto, que o poder do homem sobre os bens apropriáveis deve 

estar vinculado a uma utilização social dos bens, de acordo com as recomendações oriundas das 

virtudes ou beatitudes cristãs. Em suas palavras: 

 

                                                
interesse coletivo. ... 11. Se a água da chuva retida ou dirigida por trabalho humano, causa prejuízo ao vizinho, 

que o pretor nomeie 3 árbitros, e que estes exijam, do dono da obra, garantias contra o dano iminente; 12. Que o 

caminho em reta tenha oito pés de largura e o em curva tenha dezesseis; 13. Se aqueles que possuem terrenos 

vizinhos a estradas, não os cercam, que seja permitido deixar pastar o rebanho à vontade (nesses terrenos). 

(VIEIRA, Jair Lot. Código de Hamurabi, Código de Manu; Lei das XII Tábuas. 2. ed. São Paulo: Edipro, 

2002, p. 129-130) 
201 LIRA, Ricardo Pereira. Apresentação. In: MELO, Marco Aurélio Bezerra. Direito das Coisas. 2. ed. São Paulo: 

Gen/Forense, 2017.  
202 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. v. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 351. 
203 Em suas Confissões, Santo Agostinho atribui a origem da possibilidade de apropriação dos bens a Deus, 

indicando a necessidade de que haja a utilização produtiva da terra (AGOSTINHO, Santo. Confissões. Coleção 

Os Pensadores. v. XIII. São Paulo: Abril, 1973) 
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O outro poder que tem o homem sobre as coisas exteriores é o uso delas. E, quanto a 

este, o homem não deve ter as coisas exteriores como próprias, mas como, comuns, 

de modo que cada um as comunique facilmente aos outros, quando delas tiverem 

necessidade. Por isso dizia o Apóstolo (1Tm 7, 18): ‘Manda aos ricos deste mundo 

que dêem, que repartam francamente’.204 

 

Seguindo rumo ao alvorecer da idade contemporânea com a Revolução Francesa vamos 

encontrar o Code de 1804 e, malgrado, haja nos artigos 544205 e 545206 do Código Civil francês, 

referência expressa ao absolutismo da situação proprietária como regra geral, é forçoso 

reconhecer que o texto excepciona a possibilidade da existência de leis e outros regulamentos 

limitativos, além da possibilidade da desapropriação para fins de interesse público, mediante 

indenização. 

Feita essa apreciação preliminar, importa afirmar que a expressão função social da 

propriedade é referida pela vez primeira na Encíclica Papal Rerum Novarum ditada pelo Papa 

Leão XIII, em 1891. O texto aponta medidas que devem ser tomadas para enfrentar a causa dos 

conflitos sociais do final do século XIX decorrentes de avanços na tecnologia da produção, 

impondo alteração na relação de trabalho. A propriedade é tida como legítimo direito natural 

daquele que, exercendo atividade lucrativa, a conquista com seu trabalho, mas concentrada na 

mão de poucos, acaba por produzir injustiça. O documento também se refere à terra como meio 

de produção e, como tal, deve servir à utilidade comum, sobretudo na produção de alimentos. 

Essa postura social da Igreja Católica modificou as bases éticas do exercício do direito de 

propriedade, aproximando-a da sua imanente função.207 

Importa também destacar que a Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919 com o 

claro propósito de mitigar o absolutismo da propriedade no modo de produção capitalista que 

se encontrava pujante na Europa àquela época houve por bem estabelecer no artigo 153, 3208 a 

regra segundo a qual a propriedade obriga e a sua utilização deveria igualmente reverter em 

proveito do bem comum (na Constituição alemã de 1949: art. 14, item 2209). Esse avanço 

                                                
204 AQUINO, Santo Tomás. op. cit., p. 426. 
205 “Art. 544 – A propriedade é o direito de fazer e de dispor das coisas do modo mais absoluto, contanto que delas 

não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos.” (DINIZ, Souza. Código Napoleão ou Código Civil 

dos Franceses. Rio de Janeiro: Record, 1962, p. 115) 
206 “Art. 545 – Ninguém pode ser constrangido a ceder a sua propriedade, a não ser motivo de utilidade pública e 

mediante uma justa e preliminar indenização.” (DINIZ, Souza. op. cit. p. 115). 
207 VATICANO. Carta Encíclica Rerum Novarum. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/leo-

xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html>. Acesso em: 7 out. 2018. 
208 Art. 153. A propriedade é garantida pela Constituição. Leis determinam seu conteúdo e limitação. ... A 

propriedade obriga. Seu uso deve ser simultaneamente serviço para o melhor comum. (Disponível em: 

<https://www.weimar.constitution.pdf>. Acesso em: 1 out. 2018) 
209 Artigo 14 [Propriedade – Direito de sucessão – Expropriação] (1) A propriedade e o direito de sucessão são 

garantidos. Seus conteúdos e limites são definidos por lei. (2) A propriedade obriga. Seu uso deve servir, ao mesmo 

tempo, ao bem comum. (3) Uma expropriação só é lícita quando efetuada para o bem comum. Pode ser efetuada 

unicamente por lei ou em virtude de lei que estabeleça o modo e o montante da indenização. A indenização deve 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
https://www.weimar.constitution.pdf./
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também já teria sido previsto na Constituição do México em 1917210, contribuindo ambos os 

textos para a concepção do que se chamaria Estado Social de Direito. Ainda nos tempos atuais, 

essa perspectiva de que a propriedade constitui também um dever do proprietário é a que mais 

elucida a essência da funcionalização das titularidades mobiliárias e imobiliárias. 

Franz Wieacker aponta que essa mudança de rumos de uma propriedade centrada no 

liberalismo, na plena disponibilidade de fato e de direito do proprietário se modificou em 

primeira etapa para as restrições de menor escala no tocante a questões relativas à caça, pesca, 

utilização de florestas, proibição de divisão de imóveis rurais com atenção para que não 

perdessem a sua destinação agrária, etc. Com a crise social e econômica intensificadas, após a 

Primeira Guerra Mundial houve uma intensificação na observância da função social da 

propriedade. Diz o autor: 

 

Deste conjunto sempre mantido e sempre aumentado entraram a fazer parte, a partir 

da primeira Guerra Mundial, a legislação sobre a terra, típica do estado social, 

legislação que colocava o conjunto do solo do espaço nacional ao serviço de 

finalidades relacionadas com a política econômica de subsistência (lei sobre a 

publicidade do comércio fundiário de 1918) ou com objetivos de ordem sócio-política 

(lei de 1919 sobre a construção do Império). A legislação das décadas seguintes 
estendeu esta preocupação ao planejamento da urbanização das cidades, à habitação 

social e à reconstrução das zonas devastadas pela guerra.211 

 

Mesmo antes do movimento que ficaria conhecido como doutrina social da igreja e que 

entre os seus fundamentos se encontrava a preocupação com a possibilidade de a propriedade 

privada exercer um papel de interesse social, os autores franceses Leon Duguit (1829-1928) e 

                                                
ser fixada tendo em justa conta os interesses da comunidade e dos afetados. Quanto ao montante da indenização, 

em caso de litígio, admite-se o recurso judicial perante os tribunais ordinários. (Disponível em: <https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: 1 out. 2018) 
210 Após sucessivas reformas constitucionais na República do México, a redação ficou da seguinte forma, mas se 

pode verificar que o constitucionalismo social ainda se faz presente: Artículo 27. La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como 

el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, 

se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 

pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que 

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. (Disponível em: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Constitucion/cn16.pdf>. Acesso em: 1 out. 2018) 
211 WIEACKER, Franz. op. cit., p. 637. 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
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Georges Ripert (1880-1958) já traziam escritos com a perspectiva de utilização funcional da 

propriedade. 

No início do século XX, Leon Duguit já indicava em conferência realizada na Faculdade 

de Direito de Buenos Aires, em agosto e setembro de 1911, que a propriedade, a par de ser um 

direito individual, era também a função social que impõe um dever a todo possuidor de riqueza, 

uma obrigação de ordem objetiva de empregá-la, a fim de manter e aumentar a interdependência 

social. Segundo o pensador francês, os atos do proprietário que não possuem função social de 

atender ao interesse coletivo “serán contrários a la ley de la propriedade y podrán dar lugar a 

uma represión o a uma reparación”.212 

Georges Ripert se vale da Constituição de Weimar para explicar que a propriedade 

obriga, não em razão do dever de caridade, pois esta noção da ideologia cristã não corresponde 

a que haveria um dever jurídico propriamente dito de exercer o direito de modo útil para a 

coletividade e quando se distancia desse postulado, deve ser condenado. Diz o autor que a “O 

proprietário deve contas da exploração dos seus bens à comunidade; deve-lhas da sua 

conservação, ou alienação, e deve-lhas mesmo pela falta de exploração”.213 

No ano de 1961, o papa João XXIII, em sua Mater Et Magistra, retorna o enfrentamento 

dessa temática, confirmando o pensamento de seus predecessores e explicitando que, conforme a 

Doutrina Social da Igreja, o direito de propriedade privada sobre os bens possui intrinsecamente uma 

função social. Relembra o documento papal que os bens da terra são primordialmente destinados à 

subsistência digna de todos os seres humanos, e que quem os tiver em maior abundância deverá 

fazê-los servir ao seu próprio aperfeiçoamento e à utilidade dos outros. O sentido que se pretende 

dar é o de que “a propriedade privada seja garantia da liberdade essencial da pessoa humana e 

elemento insubstituível da ordem social.214”  

Na Constituição imperial de 1824, a propriedade era garantida, havendo apenas 

referência ao fato de que seria possível a perda do direito mediante desapropriação a ser 

efetivada excepcionalmente e com indenização prévia paga pelo poder público215. 

                                                
212 DUGUIT, Leon. Las Transformaciones Generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón. 2. 
ed. Carlos G. Posada (trad.). Madrid: Francisco Beltran Librería Española y Extranjera, 1920, p. 167-198. 
213 RIPERT, Georges. O Regimen Democrático e o Direito Civil Moderno. J. Cortezão (trad). São Paulo: 

Saraiva, 1937, p. 243-244. 
214 JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica de Sua Santidade o Papa João XXIII Mater et Magistra. 7. ed. São 

Paulo: Edições Paulinas, 1980, p. 37.  
215 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 1 out. 

2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
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A primeira Constituição republicana de 1891, três anos após a Abolição da Escravidão, 

trilhava caminho idêntico acrescendo a ideia de que a propriedade seria assegurada em toda a 

sua plenitude216, apenas fazendo referência a que a desapropriação se daria por necessidade ou 

utilidade pública217.  

Na Constituição de 1934, a par da proteção da propriedade e da possibilidade de 

desapropriação, já se verifica o germe da função social da propriedade, em uma feição negativa, 

isto é, no sentido de que será vedada qualquer utilização da propriedade que seja contrária ao 

interesse social ou coletivo218. 

A Constituição de 1937 trouxe um retrocesso, pois apenas dizia que a propriedade estava 

garantida com a possibilidade de desapropriação, mas explicitou que o conteúdo e os limites do 

direito de propriedade estariam entregues à lei ordinária. Com isso, esse texto retirou da 

Constituição a obrigatoriedade da função social da propriedade219.  

Diferentemente, com uma redação mais positiva com relação ao princípio da função 

social da propriedade, o artigo 147 da Constituição de 1946 condicionava o uso da propriedade 

                                                
216 Cármen Lúcia Antunes da Rocha explica a referência expressa a que o direito de propriedade mantém-se em 

toda a sua plenitude “se deveu em razão da preocupação dos latifundiários que perderam seus escravos na fase 

imperial. Diz a professora mineira que “para amainar as suas preocupações quanto às suas propriedades é que o 

primeiro constituinte republicano optou pela expressão, imaginando-se assim acalmar os ânimos dos que poderiam 

atentar ou buscar meios de desequilibrar a recém-nascida República.”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes Rocha. 

O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MOTTA, 

Paulo Roberto Ferreira; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre. Direito Administrativo Contemporâneo. Belo 

Horizonte: Ediforum, 2004, p. 74) 
217 Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos 
concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926). § 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua 

plenitude, salvo a desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante indemnização prévia. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926). (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 1 out. 2018) 
218 Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 17. É 

garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que 

a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia 

e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades 

competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização 
ulterior. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 1 

out. 2018) 
219 Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os 

definidos nas leis que lhe regularem o exercício. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 3 out. 2018). Posteriormente, o decreto federal nº 10.358, de 31 

de agosto de 1942, declarou o estado de guerra em todo território nacional, retirando a vigência, dentre outras 

normas constitucionais, do artigo 122, 14 da Constituição de 1937. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
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ao bem-estar social, estabelecendo que o Estado era titular do poder expropriante, a fim de 

promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos220.  

Entre essa Constituição e a de 1967, entrou em vigor o Estatuto da Terra (Lei 4504/64) 

que trouxe importantes contributos para a função social, dentre os quais o estabelecimento de 

critérios como o bem estar dos trabalhadores rurais, produção e conservação do solo para a 

identificação do cumprimento desse princípio para os imóveis rurais (art. 2º, § 1º221). A citada 

legislação, recepcionada pela Carta Política atual e, portanto, em vigor, merece destaque, em 

relação ao tratamento das terras particulares, pois os artigos 12 e 13 apresentam modos 

explícitos e concretos de combate ao uso divorciado na indispensável função social. O primeiro 

diz que a utilização da terra rural condiciona-se ao bem-estar coletivo e o segundo impõe ao 

Poder Público extinguir de modo gradativo a ocupação e a exploração que contrarie esse 

stardard222.  

Posteriormente, ainda que experimentássemos um regime político de exceção, os ventos 

da funcionalização da propriedade também se fizeram sentir na Emenda Constitucional nº 1 de 

1969 (art. 160, III223), sendo que apenas no texto vigente (art. 5º, XXIII224) é que passou a 

configurar expressamente como garantia fundamental225, cláusula pétrea, no mesmo patamar 

                                                
220 Art. 147.  O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do 

disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para 

todos. (Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-

1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 1 out. 2018) 
221 Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função 

social, na forma prevista nesta Lei. § 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 

quando, simultaneamente:  a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim 

como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos 

naturais; d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a 
cultivem. (Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 4 out. 2018) 
222 Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao 

bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta Lei. Art. 13. O Poder Público promoverá 

a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social. (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 4 out. 2018) 
223 Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com 

base nos seguintes princípios: (...) III - função social da propriedade. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 1 

out. 2018) 
224 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 1 

out. 2018) 
225  Na Constituição espanhola de 1978 verifica-se que a Espanha se constitui em um estado social e democrático 

de direito (art 1°) que elenca dentre os direitos e garantias fundamentais (art. 14) a proteção do direito de 

propriedade, inserindo em seu núcleo a necessária conformação com a função social da propriedade, conforme se 

vê em seu artigo 33: Derecho a la propiedad 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. 

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado 

de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
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hierárquico da própria proteção da situação proprietária e, ainda, como dito anteriormente, é 

incluída entre os princípios da ordem econômica, igualmente ao lado da garantia de proteção 

da propriedade (art. 170, III, CF226).  

Um dado importante é que seguindo uma linha normativa que fora utilizada no Estatuto 

da Terra a que nos referimos anteriormente, a Constituição vigente trouxe critérios para a 

observância do princípio da função social da propriedade em relação aos imóveis urbanos, 

declarando-os em conformidade com esse paradigma quando observasse os ditames do plano 

diretor (art. 182, § 2º227), sem olvidar dos rurais, nos quais se deve encontrar relações 

trabalhistas dignas com o bem estar dos envolvidos e a preservação do meio ambiente natural 

com a utilização racional e adequada do solo (art. 186228). 

No plano infraconstitucional, merece registro o parágrafo primeiro do artigo 1.228 do 

Código Civil, o qual estabelece que “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o 

equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas”.229 O dispositivo legal transcrito anteriormente apresenta um elenco exemplificativo 

de hipóteses, para que a sociedade fiscalize o cumprimento do cânone constitucional.  

Na Constituição da República e nas leis especiais que tutelam os apontados interesses 

difusos se encontram previstas sanções para o descumprimento do preceito da função social da 

propriedade, sem prejuízo de normas programáticas de incentivo à proteção do meio ambiente.  

                                                
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. (Disponível em: 
<http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf>. Acesso em: 3 out. 2018)   
226 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: III - 

função social da propriedade. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Constituicao.htm>. Acesso em: 1 out. 2018) 
227 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 

2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 4 out. 2018) 
228 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 

graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das 

disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em: 4 out. 2018) 
229 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 1 out. 2018. 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Nessa toada, a doutrina especializada230 tem reconhecido a existência de quatro planos 

de abordagem do Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a 

propriedade goza igualmente de uma função socioambiental que recebe uma identificação 

especial autônoma na tessitura constitucional, impondo-se a todos, coletividade e Poder 

Público, o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado , garantindo uma 

sadia qualidade de vida para as presentes (direito intergeracional) e futuras gerações (direito 

transgeracional), conforme disciplina o artigo  225, da Constituição Federal.  

O primeiro plano é o do meio ambiente natural que envolve os recursos da natureza, na 

linha do que dispõe o inciso I do artigo 3º da Lei 6938/81, ao referir que se entende por meio 

ambiente, “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”. O inciso V da citada 

legislação inclui na categoria de recursos ambientais a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. Os incisos I e II do artigo 186 da Constituição Federal estabelecem 

que a função social da propriedade rural resta cumprida, quando se atende, dentre outros 

requisitos, ao aproveitamento racional e adequado do solo com a utilização dos recursos 

naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. 

O segundo plano é do meio ambiente artificial que consiste no espaço urbano construído 

nas cidades, cujo cumprimento da função social se verifica a partir da observância dos ditames 

do Plano Diretor, na forma disciplinada pelo artigo 182 da Constituição Federal e previsto em 

legislação infraconstitucional como, por exemplo, a Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/07) 

e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). 

O terceiro plano é o do meio ambiente do trabalho que envolve o direito à salubridade 

no ambiente laboral (art. 7º, XXII E 200, VIII, CF). Alteração digna de nota, pois toca 

diretamente na questão da escravidão foi a alteração do artigo 243 da Constituição pela Emenda 

Constitucional nº 81/2014 que possibilitou, ao lado das terras em que se encontre plantio de 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas, o confisco de terras em que se realize a exploração de 

trabalho escravo, ocasião em que o bem deverá ser destinado à reforma agrária ou para programas 

habitacionais, conforme o caso. Eis um excelente exemplo de aplicação da função social da 

propriedade com a exata e enérgica intervenção do Estado na propriedade, a fim de punir tão 

                                                
230 Por todos: TORRES, Marcos Alcino de Azevedo, MOTA, Mauricio e MOURA, Emerson Affonso da Costa. A 

Nova Dogmática do Direito de Propriedade no Estado Constitucional e Democrático de Direito. Juiz de Fora: 

Editar, 2016, p. 88-105. 
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grave e ignóbil conduta, ao passo em que destina os bens para o devido cumprimento da função 

social. 

E, finalmente o quarto plano, o do meio ambiente cultural que deve ser protegido 

enquanto patrimônio cultural brasileiro material e imaterial que diga respeito à identidade, à 

ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (art. 216, CF) e 

também, como faz ver Flávio Ahmed231, ter o seu exercício pleno assegurado pelo Poder Público 

e pela coletividade, a todos os cidadãos como uma das diversas manifestações da própria 

dignidade da pessoa humana.   Essa questão é trazida à consideração, pois a Seção II do Capítulo 

III da nossa Constituição, já referidos na parte introdutória desse trabalho, cuida da proteção do 

meio ambiente cultural, no qual ganha relevo a tutela, por meio do tombamento, de “todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.”, 

conforme reza o parágrafo quinto do artigo 216 do texto constitucional. Proteger o território 

remanescente de quilombo, significa também salvaguardar toda a riqueza étnico-cultural de 

formação do povo brasileiro nas suas expressões artísticas, folclóricas, religiosas, dentre outras. 

Tais planos foram expressamente considerados no julgamento da Medida Cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3540 MC/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal 

sob a relatoria do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento cautelar da 

constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/2001 que alterou o artigo 4º do 

Código Florestal. No decisum consta que “a incolumidade do meio ambiente não pode ser 

comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 

meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada 

a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele 

que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 

abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente 

artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral.”. 

A função social da propriedade, em suas variadas manifestações, constitui-se em uma 

exigência da vida em sociedade, pois da mesma forma que é importante para a defesa dos 

direitos individuais dos titulares da propriedade, é fundamental que se exija do proprietário a 

observância das potencialidades econômicas e sociais dos bens que deverão ser revertidos em 

benefício da sociedade.  

Na contemporaneidade, não há mais espaço para entender a propriedade divorciada do 

elemento que lhe confere conteúdo e proteção, que vem a ser o exercício do domínio mediante 

                                                
231 AHMED, Flávio. Direitos Culturais e Cidadania Ambiental no Cotidiano das Cidades. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 47. 



76 
 

 

a atenta observância da função social, pois, em que pese a proteção de ordem privada da 

propriedade, ela deverá retratar uma finalidade econômica e social apta a sua vocação urbana 

ou rural, gerando frutos, empregos e conduzindo a uma justa redistribuição de riquezas. 

Preleciona Marcos Alcino de Azevedo Torres que a premissa correta é a que enquadra 

o princípio da função social como parte integrante da propriedade e de sua estrutura, 

“conformando-a, atuando de dentro para fora e não como os limites, que são exteriores e, 

portanto, de fora para dentro232”. 

 Hedemann233 se pronuncia acerca da análise da propriedade como um dever que leva a 

conclusão de ser um alto postulado ético não deixar a propriedade improdutiva, notadamente 

nos casos em que pode ser útil a todos.  

Escreveu Caio Mário da Silva Pereira que a “propriedade cada vez mais perde o caráter 

excessivamente individualista que raiava pelo absoluto. Cada vez mais se acentuará a sua 

função social, marcando a tendência crescente de subordinar o seu uso a parâmetros condizentes 

com o respeito aos direitos alheios e às limitações em benefício da coletividade  234.”  

Abordando a necessária correlação entre o direito privado e constitucional, José de 

Oliveira Ascensão235 assinala que “de facto, negar à propriedade privada uma função social 

significa continuar a considerá-la uma anomalia do sistema constitucional, sobrepondo uma 

ideologia ao sistema de valorações existente”.  

Para o Ministro Eros Roberto Grau,236 ao proprietário dos bens de produção pode ser 

imposta a prática de comportamentos positivos que, na consubstanciação de sua propriedade 

como um “poder-dever” e na perseguição dos objetivos do desenvolvimento, o transformam 

em verdadeiro proprietário-empreendedor. Defende o constitucionalista que uma dada 

propriedade que não cumpre função social não poderá ser tutelada pelo ordenamento jurídico. 

O magistrado gaúcho Ivan Chemeris discorre que “a propriedade continua sendo um 

direito subjetivo, mas cujo conteúdo abriga, também, o conceito de função. O fato de incidir 

sobre o direito de propriedade um preceito de função social transforma-o em dever”.237 

Com relação aos bens de produção, os imóveis rurais referidos na Constituição Federal 

(arts. 184 a 191) recebem tratamento especial para alcançar a finalidade do cumprimento da 

                                                
232 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. op. cit., p. 236. 
233 HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derechos Reales. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 154.  
234 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil. Alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: Forense, 

2001, p. 79. 
235 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. 5. ed.  Lisboa: Almedina, 1993, p. 196. 
236 GRAU, Eros Roberto. Verbete Função Social da Propriedade. In: Enciclopédia Saraiva de Direito. v. 39. São 

Paulo: Saraiva, 1977, p. 26-27. 
237 CHEMERIS, Ivan. A função social da propriedade. O papel do Judiciário diante das invasões de terras. São 

Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p. 71. 
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função social, merecendo destaque o artigo 186, que dispõe: “A função social é cumprida 

quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça 

o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”.  

Na mesma linha de raciocínio, lembra Chalhub que qualificar a propriedade pela sua 

função social não corresponde à negação dos poderes individuais do proprietário, mas apenas 

legitima o seu exercício dentro de uma sociedade capitalista. A sociedade deverá ter maturidade 

e compromisso suficiente para saber “compatibilizar o direito subjetivo e a função, aquele 

condicionado por esta, mediante imposição de deveres, positivos ou negativos, visando ao 

cumprimento da finalidade definida para os bens objeto do direito de propriedade, segundo sua 

natureza e de acordo com as diversas situações merecedoras de tutela especial 238.”.  

A função social da propriedade apresenta-se mais eloquente, no plano concreto, sobre 

os bens de produção com a privação de faculdades do proprietário, incentivos para que este 

prossiga em sua ação, segundo os valores sociais da titularidade e mediante a obrigação de 

exercer poderes dominiais que se revertam em favor do interesse coletivo.  

Isso não quer dizer que não se vislumbre a obrigatoriedade de cumprimento da função 

social em todas as categorias de bens, sejam eles de uso ou mesmo de consumo, sendo relevante 

destacar que a Constituição não discrimina quais bens  devem ser utilizados com função social 

e, em se tratando, de garantia fundamental, a interpretação deve ser extensiva.  

Assim, a utilização de um bem para a própria moradia, trabalho, subsistência, é 

igualmente uma manifestação concreta de observância desse importante cânone constitucional. 

Constitui exemplo interesse da incidência da função social da propriedade em relação a um tipo 

muito especial de bem de consumo, os medicamentos. Tais bens se vinculam diretamente com 

o direito à saúde e à vida e, por tal motivo, de muito bom alvitre se mostrou a entrada em vigor 

da Lei 9787/99 que ficou conhecida como a Lei dos Remédios Genéricos, posto que ousou 

quebrar a patente, possibilitando a produção de remédios mais baratos após o período de 

proteção da patente dos medicamentos originais. Mesmo o sacro direito de propriedade 

intelectual sofre a energia positiva da funcionalização dos institutos.  

                                                
238 CHALHUB, Melhim Namem. Direitos Reais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 66-68. 
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Nas lições de Perlingieri, a função social da propriedade não permite reduzir o alcance 

e discriminar o objeto em foco, obrigando o intérprete a identificar qual a ordem de interesses, 

de acordo com o caso concreto, que merece ser individualizada. Em suas palavras:  

 

(...) tem função social não somente a propriedade da empresa, mas também a da casa 

de habitação e dos bens móveis que ela contém, a da oficina artesã e da propriedade 

do pequeno condutor (direta coltivatrice), a dos utensílios profissionais e dos animais 

e dos instrumentos de trabalho da empresa. Cada uma com uma diversa intensidade 

de utilidade geral e individual, sem que entre elas devam encontrar-se lacerantes 

contrastes, com a consciência de que pode-se realizar a função social, como em todas 
as hipóteses de propriedade ditas pessoais, ao satisfazer exigências merecedoras de 

tutela, não necessariamente e exclusivamente do mercado e da produção, mas também 

somente pessoais e existenciais, individuais ou comunitárias.239 

 

Uma grande propriedade produtiva não receberá a influência da função social da mesma 

forma que um imóvel rural que sirva de moradia com plantio para subsistência, a qual deverá 

atrair, como diz Aronne, “deveres de incentivo, proteção e custeio do Estado”.240  

Das lições colhidas anteriormente, é possível identificar na função social da propriedade 

o duplo papel de integrar o conceito da propriedade como se fora um direito-função, sem 

embargo da tradicional função limitadora desse relevante direito subjetivo superando a 

concepção individualista. 

Dessa função impulsionadora e limitadora, é possível atentar para a necessidade de 

promoção da defesa do patrimônio imaterial de preservação étnico-cultural dos remanescentes 

de quilombos e das situações possessórias vivenciadas de modo coletivo e existencial nessas 

comunidades, de forma  que a propriedade deferida pela Lei Maior confira a segurança 

necessária a bem do interesse público.  

 

2.2.2 Alcance da propriedade funcionalizada como relação jurídica complexa 

 

No item 1 desse capítulo, tratamos do conceito de direito de propriedade na sua 

identidade clássica, a partir dos poderes de usar, fruir, dispor e reaver com destaque para a 

oponibilidade erga omnes. 

 Com a atuação dos valores jusfilosóficos da preservação da dignidade humana e da 

ótica solidarista que permeiam a nossa Constituição Federal, é possível perceber a existência 

de uma relação jurídica entre os proprietários e os não proprietários, autorizando a estes que 

exijam comportamento que se coadune com a utilização da titularidade de acordo com a função 

                                                
239 PERLINGIERI, Pietro. op. cit., p. 230. 
240 ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. Reexame Sistemático das Noções Nucleares de Direitos Reais. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 204. 



79 
 

 

social e, se assim não procederem, tanto o interessado como o poder público possuem 

legitimidade para que a coisa seja utilizada também de acordo com o interesse da coletividade. 

Verifica Eroulths Cortiano Junior241 que a propriedade sob a ótica constitucional tem um 

novo molde: “em lugar da abstração, preocupação com o concreto; em lugar do único, o plural; 

em lugar da certeza, a incerteza; em lugar do egoísmo, o solidarismo”. 

 Tal pensamento se coaduna com a repersonalização do Direito Civil, levando a que 

mesmo na propriedade seja possível a percepção de que existe, no caso, uma relação social com 

relevância para o Direito. Um dos autores que enaltecem a visada da propriedade como situação 

subjetiva complexa é o jurista italiano Pietro Perlingieri e, nesse ângulo de visada, verifica que 

a observância do feixe de deveres e ônus do proprietário perante terceiros relaciona-se com a 

própria justificativa para a existência do direito de propriedade e, por conseguinte, da sua 

proteção242. Diz o autor que “não se pode sustentar que os limites e as obrigações não fazem 

parte do direito de propriedade243”.  

 O artigo 42 da Constituição da República Italiana de 1947 disciplina a propriedade de 

acordo com a função social e a preocupação de tornar o acesso de tal direito a todos, o que se 

aplica em nossa ordem constitucional que prima igualmente pela defesa do legítimo interesse 

de ser proprietário. Em comentário a esse dispositivo, o catedrático Salvatore Pugliatti defendeu 

que a propriedade teria sofrido uma grande ruptura de um antigo perfil estático para um modelo 

mais dinâmico; uma alteração qualitativa que tornaria a propriedade individual em uma 

propriedade social244. 

Reconhecendo a dificuldade em precisar o conteúdo da função social da propriedade 

que se traduz em princípio, regra e conceito jurídico indeterminado, Gustavo Tepedino sustenta 

que a noção de função social é capaz de delinear a moldura do estatuto proprietário na sua 

essência245 e permite a alteração da estrutura do domínio pela inserção do elemento funcional, 

                                                
241 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas. Uma análise do ensino 
do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 259. 
242 Exemplo marcante da visão constitucional como situação subjetiva complexa pode ser encontrada na 

modificação sofrida pelo artigo 1231 do Código Civiol de 2002 que substituiu a palavra ilimitada que existia no 

artigo 527 da codificação civil liberal de 1916 para plena.  Nesse diapasão, o artigo 1.229 do Código Civil delimita, 
ainda, o direito de propriedade do solo, a extensão vertical do direito do proprietário que, segundo os romanos, 

como visto antes, podia ser exercido ad sidera et ad ínferos e atendendo ao princípio da função social da 

propriedade, reprime o abuso do direito proibindo o proprietário de se opor a atividades no subsolo ou no espaço 

aéreo realizadas por terceiros a que não tenha legítimo interesse em impedi-las. 
243 PERLINGIERI, Pietro. op. cit., p. 224.  
244 PUGLIATTI, Salvatore. op. cit., p. 262-289. 
245 Em sentido contrário, entendendo que é insustentável dizer-se que na essência da propriedade se encontra a 

função social: FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma 

perspectiva da usucapião imobiliária rural). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 19. 
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podendo-se assinalar que o perfil interno da propriedade atua como “critério de valoração do 

exercício do direito, o qual deverá ser direcionado para um massimo sociale”.246  

De fato, conquanto se trate de norma jurídica de alta densidade axiológica, há um alto 

grau de abstração que torna o tema instigante e relevante, a exigir uma atenção dedicada do 

intérprete. A propriedade é assim direito e função, sendo impositivo que todos os poderes da 

República se comprometam efetivamente com tal cânone, de modo a afastar do instituto o 

excessivo individualismo que o marcou em outras eras da evolução social. O elemento 

funcional altera a estrutura do domínio, a fim de conferir à titularidade a máxima utilização do 

bem em favor da sociedade.  

O princípio da função social torna a propriedade instrumental, isto é, destinada a cumprir 

determinado fim247. Para Francisco Eduardo Loureiro, a função social pode ser descoberta no 

aspecto interno desse direito, como elemento da sua própria estrutura248. 

A despeito da importância desse papel, não se trata de apontar tão somente a eficácia 

limitadora da função social da propriedade, mas sim compreendê-la igualmente como um 

dínamo hermenêutico propulsor do papel de estímulo ao acesso do direito de propriedade. Não 

basta garantir a propriedade em favor de quem já a tem, mas sim buscar, no sistema jurídico, 

formas de que tal direito seja exercido pelo maior número de pessoas.  

A propriedade já foi absoluta, posteriormente recebeu limites, e na legalidade 

constitucional contemporânea trata-se de direito que deve ser estendido à grande massa de 

cidadãos não proprietários ou como dito por boa parte da doutrina249, existe o direito de 

propriedade e o direito à propriedade  para que  que se concretizem valores como a moradia 

(imóveis urbanos) e o trabalho (imóveis rurais).  

Cármen Lúcia Antunes Rocha também distingue direito de propriedade de direito à 

propriedade, salientando que a Constituição assegura aos cidadãos ambos os direitos. Enquanto 

o primeiro consiste, em síntese, na manutenção de terceiros longe do domínio alheio, na forma 

                                                
246 TEPEDINO, Gustavo. Contornos Constitucionais da Propriedade Privada. In: Temas de Direito Civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p. 282-283. 
247 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes Rocha. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade. In: 

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MOTTA, Paulo Roberto Ferreira; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre. op. 

cit. p. 59. 
248 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 110. 
249 Por todos: FACCHINI NETO, Eugênio. Comentário ao art. 170, III. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 

Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). op. cit., p. 1799. 
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da lei civil. O segundo confere o direito a todos de virem a se tornar proprietários, “ou seja, de 

vir a se tornar proprietários.250” 

A lição acima coincide com a de Fábio Konder Comparato quando diz que a proteção 

constitucional vai além da garantia da propriedade de quem tem para alcançar o direito ao 

acesso de todos que dela dependam para fins de subsistência, dando como exemplo os artigos 

183251 e 191252 da Constituição que disciplinam a usucapião pró-moradia e pró-labore, 

respectivamente. O lente da Universidade de São Paulo nos diz que a propriedade é um direito-

meio e não um direito-fim, pois a garantia não se dá em si mesma, mas como instrumento de 

tutela de direitos fundamentais, arrematando que as transformações do Estado na 

contemporaneidade deram também à propriedade a função de “servir como instrumento de 

realização da igualdade social e da solidariedade coletiva, perante os fracos e desamparados.253” 

Nas precisas lições de Eroulths Cortiano Junior: 

 

Importante o proprietário, mais importante o não proprietário: na situação jurídica 

proprietária funcionalizada o direito dos outros está presente, principalmente no que 

se refere ao estatuto de acesso aos bens. A propriedade passa a ter uma função central 

de redistribuição de rendas. A titularidade da situação proprietária passa a implicar, 

para o seu titular, no concomitante respeito a crescentes situações não proprietárias. 

A proteção à dignidade humana e o propósito da redução das desigualdades exigem a 

proteção do excluído, e esta proteção leva à discussão da acessibilidade aos bens.  

... 

Isso vale dizer que o não proprietário não é mais o sujeito passivo universal, titular de 
um dever genérico de abstenção, mas se insere numa situação jurídica subjetiva 

complexa. Tem direito a exigir de quem é proprietário o cumprimento da função social 

da propriedade, e tem direito a que lhe sejam dadas condições materiais de aceder à 

propriedade.254 

 

Em uma Constituição Federal que prega textualmente em seu artigo 3º que o objetivo 

fundamental da República brasileira é o estabelecimento de uma sociedade livre, justa e 

                                                
250 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes Rocha. O Princípio Constitucional da Função Social da Propriedade. In: 

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; MOTTA, Paulo Roberto Ferreira; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre. Op. 

cit., p. 62. 
251 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º O título de domínio e a concessão de uso 

serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2º Esse direito não 

será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por 

usucapião. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 7 
nov. 2018) 
252 Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 

ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva 

por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os 

imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 7 nov. 2018) 
253 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In: STROZAKE, 

Juvelino José (org.). A questão agrária e a Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 131.  
254 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. op. cit, p. 152-154. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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solidária, com a erradicação da pobreza, da marginalização das pessoas e a busca da promoção 

do bem geral da nação, a funcionalização da propriedade há de encontrar esse entendimento.  

Nesse passo, socorre-nos Tepedino quando ensina que “é a própria Constituição, nos 

princípios e objetivos fundamentais da República, a determinar que a função social seja 

conceito vinculado à busca da dignidade humana e à redistribuição de rendas, através da 

igualdade substancial de todos.”255.  

As lições do professor, em sequência, referem-se à necessidade de remoção das 

desigualdades de fato, superando a igualdade formal advinda da Revolução burguesa, o que 

corrobora perfeitamente para o reconhecimento de que a Abolição da Escravidão não propiciou 

aos antigos escravizados uma igualdade adequada para o pleno exercício do direito à liberdade 

e a uma vida com dignidade, sendo, portanto, legítimas as medidas que puderem ser tomadas 

para superar essas históricas injustiças. 

Não é outro o entendimento de Perlingieri quando diz que o conteúdo da função social 

está ligado à promoção dos valores sobre os quais se funda o ordenamento jurídico256.  

Na visão de Francisco Eduardo Loureiro, “não basta, todavia, pensar em exploração 

econômica, sem preocupação com a distribuição da riqueza criada.257” 

José Afonso da Silva propugna que o princípio da função social “pode fundamentar até 

mesmo a socialização de algum tipo de propriedade, onde precisamente isso se torne necessário 

à realização do princípio, que se põe acima do interesse individual.258” 

Há que se dar voz aos não proprietários e tornar possível que a riqueza nacional seja 

partilhada de modo mais equânime, valendo destacar na linha da abordagem que, na história 

fundiária brasileira, há trezentos e cinquenta anos de escravidão e cento e trinta de liberdade 

dos escravizados, denotando que o período de tempo no cativeiro é expressivamente maior, 

atraindo ações políticas afirmativas que sejam urgentes e condizentes com o devido reparo 

desse passado injusto que envolve o comércio e a exploração da carne humana como se pessoas 

fossem objeto e não sujeitos de direito. 

Não se está sustentando que a função social tenha o poder de suprimir o direito de 

propriedade privada, mas sim que por integrar a sua natureza e estrutura, diante de situações de 

                                                
255 TEPEDINO, Gustavo. A nova propriedade (o seu conteúdo mínimo, entre o Código Civil, a legislação 

ordinária e a Constituição). v. 306. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1989, p. 75-76. No mesmo sentido: “A 

existência possível de um patrimônio mínimo concretiza, de algum modo, a expiação da desigualdade e ajusta, ao 

menos em parte, a lógica do Direito à razoabilidade da vida daqueles que, no mundo do ter, menos têm e mais 

necessitam.” (FACHIN, Luiz Edson. Op. cit., p. 278). 
256 PERLINGIERI, Pietro. op. cit., p. 226. 
257 LOUREIRO, Francisco Eduardo. op. cit, p. 111. 
258 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 286. 
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especial interesse social, pode ceder a este, notadamente quando a determinação de alterar o 

seu conteúdo ou parte deste decorre de decisão contida em norma materialmente constitucional.  

 Analisando a Constituição Espanhola (art. 33) que como dito anteriormente em muito 

se parece com a nossa no tocante à proteção do direito de propriedade e a submissão do seu 

exercício ao cumprimento da função social, o professor Pedro Escribano Collado259 apresenta 

dois efeitos dessa conjugação de elementos constitucionais. O primeiro diz respeito a que o 

proprietário está submetido a determinações advindas do Poder Legislativo que visem atender 

ao interesse coletivo. O segundo segue na linha de boa parte da doutrina brasileira que 

reconhecendo o mesmo status constitucional conferido à propriedade, defende que o princípio 

da função social incide sobre o próprio conteúdo da situação proprietária, ou seja, as faculdades, 

poderes, vínculos e obrigações inerentes à propriedade também o são em relação à função 

social. 

Urge, na linha do que foi esposado nesse tópico, que o artigo 68 do ADCT seja 

interpretado na sua máxima eficácia, a fim de que a propriedade definitiva referida no texto 

legal alcance os remanescentes de quilombos, desde sempre, manifestos excluídos da partilha 

formal do território brasileiro. O reconhecimento da propriedade dos territórios remanescentes 

de quilombos, na medida do texto constitucional, pode ser importante passo para o intento da 

isonomia substancial ansiada pelo estado democrático de direito. 

Passemos agora ao tratamento jurídico da utilização da coisa, pois é por meio da posse 

que a propriedade se funcionaliza260 sob o ponto de vista da observância do mandamento 

constitucional e passa a merecer a tutela do ordenamento jurídico. 

 

2.2.3 Função social da posse 

 

O estudo da posse, no curso da história, passou por várias compreensões. Uma delas é 

que a posse seria a união entre o corpus e o animus. O primeiro elemento seria o poder físico 

que uma pessoa tem sobre determinada coisa e o segundo a intenção de tê-la para si. Atende 

pelo nome de teoria subjetiva (teoria de Savigny261), tendo em vista o valor que confere ao 

elemento anímico no sentido de que o intérprete deve demonstrar que possui o bem como se 

fosse seu.  A esses dois elementos, deve-se acrescentar a affectio tenendi que vem a ser o 

                                                
259 COLLADO, Pedro Escribano. La Propiedad Privada Urbana (Encuadramiento y Regimen). Madrid: 

Editorial Montecorvo, 1979, p. 122-123.  
260 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. op. cit., p. 403. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Direitos Reais. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 234-235. 
261 SAVIGNY, Friedrich Carl Von. Tratado de La Posesión. Granada: Editorial Comares, 2005, p. 163-194. 
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procedimento de portar-se perante a coisa com a exteriorização da vontade de tê-la para si262. 

Alguém que tenha o contato físico com o bem sem o elemento subjetivo será considerada mera 

detentora (possessio naturalis). 

Lafayette Rodrigues Pereira resume a teoria, asseverando que “a posse, como se deduz 

da sua noção (§ 2o) consta de dois elementos: um material (corpus) – a detenção física da coisa; 

outro moral (animus) – a intenção de ter a coisa como própria. A posse resulta da união destes 

elementos. Um deles sem o outro é insuficiente para gerá-la. A detenção é o fato material que 

submete a coisa à vontade do homem e cria para ele a possibilidade de dispor fisicamente dela, 

com exclusão de quem quer que seja. O elemento moral, a intenção, consiste na vontade de 

possuir a coisa como própria (animo sibi habendi)” 263. 

Após duras críticas recebidas por Rudolph Von Ihering que sustentou ser possível existir 

direito à posse sem o corpus, como também sem o animus, sendo hoje a teoria adotada no Direito 

brasileiro (art. 1196, CC/02264) e outros tantos que ressaltam ser a posse o poder de fato que 

uma pessoa tem sobre uma coisa, agindo como se fora o proprietário na vida de relação265. A 

análise do fenômeno possessório passa pela verificação, por parte do intérprete, da destinação 

econômica e social da coisa por parte daquele que se diz possuidor.  

O jurista alemão atribui alguns exemplos do dia a dia para elucidar a sua teoria que 

merecem ser citados pela clareza da exposição, verbis:  

 

a intelligencia do homem do povo dá nisto uma lição vergonhosa à theoria dos 

jurisconsultos. O homem do povo sabe o que o jurisconsulto olvida, isto é, que não é 
a relação exterior, mas o destino economico o que faz inclinar a balança. Um pescador 

deixa cahir n’agua, numa rede extendida o seu chapeu ou o seu cachimbo, não 

vacillará em apanhal-os; mas não apanhará os peixes que hajam na rede. Por que 

razão? Porque elle raciocina desde modo: a rede foi collocada alli para apanhar peixes 

e não para apanhar chapeus e cachimbos; em outros termos, elle atem-se ao destino 

economico da rede.266  

 

                                                
262 O direito civil espanhol e argentino, ainda nos dias atuais, adota a teoria subjetiva:  

Art. 430 do Código Civil da Espanha: Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por 

una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o derecho como 

suyos. (Disponível em: <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/2T5.htm>. Acesso em: 28 set. 2018) 

Art. 2.351 do Código Civil da Argentina: Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por si o por otro, 

tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. (ZAVALÍA, 

Ricardo. Código Civil. República Argentina. Buenos Aires: Zavalia, 2002, p. 627) 
263 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. v. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1943, p. 34-35. 
264 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 28 set. 2018) 
265 Por todos, confira-se o Código Civil Alemão: Art. 854 – a posse de uma coisa é adquirida pela obtenção do 

poder de fato sobre a coisa. O consentimento do possuidor anterior e do adquirente, basta para a aquisição, quando 

o adquirente estiver em situação de exercer o poder sobre a coisa. (DINIZ, Souza (trad). Código Civil. Alemão. 

Rio de Janeiro: Record, 1960, p. 144) 
266 IHERING, Rudolf Von. Sobre o “Corpus Possessionis”. O Fundamento dos Interdictos Possessorios.  2. ed. 

Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1908, p. 298. 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/2T5.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Como se pode perceber, a não posse (detenção) adviria da existência de um óbice legal 

por parte do legítimo titular, segundo a ordem jurídica estabelecida. A posse surgiria como um 

complemento indispensável para a proteção da propriedade, mas que também pode servir ao 

não proprietário, desde que a pessoa tenha frente ao bem o poder de fato exteriorizando 

poder(es) dominiais. A teoria objetiva propugna que a posse é o poder de fato e a propriedade 

o poder de direito, podendo a posse conviver com a propriedade ou sem ela, mas deve ser 

reconhecido que a propriedade sem a posse seria inútil, sendo a finalidade primaz da posse a de 

permitir o pleno uso da propriedade267.  

A teoria sociológica ou social da posse tem sido prestigiada, pois se mostra em harmonia 

com o sentido funcionalizado que a Constituição Federal atribui ao regime de titularidades. 

Manifestação da possibilidade de acatamento dessa teoria no Direito brasileiro consiste na 

vedação à exceção de domínio (exceptio proprietatis) nas ações possessórias, ou seja, o que se 

está querendo dizer é que a despeito da vinculação entre a posse e a propriedade, o Direito 

brasileiro prevê que em demanda que envolva o direito à posse (jus possessionis) não se discute 

a propriedade (jus possidendi), na forma do que preconiza o artigo 1210, § 2º, do Código Civil 

268. 

No inicio do século XX, Raymondo Saleilles já havia percebido que a ideia de que a 

posse seria apenas a exteriorização da propriedade como pensada por Ihering, não era 

satisfatória, pois o relevo do fenômeno possessório está ligado à possibilidade de o possuidor 

explorar e se apropriar economicamente da coisa colocada à sua disposição, sendo essa a sua 

legítima pretensão. Para o jurista francês, posse seria a manifestação da apropriação econômica 

na esfera do mundo físico. Em suas palavras: 

 

la posesión es el campo de la apropiacion individual, en el amplio sentido de la 

palavra, fuera de los limites severos do dominium; fue protegida para defender los 
interesses económicos de quantos disfrutaban uma apropriacion que se reputaba 

suficiente, sin tener para nada em cuenta el dominium, y á veces para conseguir 

ampliar la propriedade ó atenuar su rigor; es la revancha contra el derecho, ó si se 

quiere el terreno donde germinaron nuevos derechos individuales opuestos al derecho 

absoluto inflesible y rígido de la antigua propiedad romana.269  

 

                                                
267 IHERING, Rudolf Von. A Teoria Simplificada da Posse. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 51. 
268 Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, 

poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, 

não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 set. 2018) 
269 SALEILLES, Raymond. La Posesión. Elementos que la constituyen y su sistema em el Codigo Civil del 

Imperio Aleman. Madrid: Libreria general de Victoriano Suárez, 1909, p. 327-331. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Na linha da posse como um poder de fato que tutela o direito de possuir independente 

da propriedade, vejamos a lição de Martin Wolff: 

 

El poseedor goza de protección contra los actos de autoridad propia prohibida. Tiene 

un derecho para proceder por su parte con la fuerza (cf. § 18) y una pretensión contra 

el autor (pretensión de protección de la posesión: cf. § 19). El fundamento de la 

protección posesoria reside en el interés de la sociedad en que los estados de hecho 
existentes no puedan destruirse por acto de propia autoridad sino en que se impugnen 

por vías de derecho, si con él se contradicen. La protección posesoria es protección 

de la  paz general, reacción contra la realización del derecho por la propia mano del 

lesionado y que una sociedad medianamente organizada no puede tolerar.270 

 

A posse é um poder de fato que necessita ser percebido a partir do caso concreto trazido 

à análise do intérprete e sempre tendo em mira a necessária adequação à nossa realidade social 

e econômica. A posse deve ser respeitada pelos operadores do Direito como uma situação 

jurídica eficaz a permitir o acesso à utilização dos bens de raiz, fato visceralmente ligado à 

dignidade da pessoa humana e ao direito constitucionalmente assegurado à moradia e ao 

trabalho. Nessa trilha, trazemos o escólio de Joel Dias Figueira Júnior, o qual sustenta que “a 

posse não é o exercício do poder, mas sim o poder propriamente dito que tem o titular da relação 

fática sobre um determinado bem, caracterizando-se tanto pelo exercício como pela 

possibilidade de exercício. Ela é a disponibilidade e não a disposição, é a relação potestativa e 

não necessariamente o efetivo exercício”.271  

A posse qualificada pela função social é, na legalidade constitucional, a melhor posse e 

não mais a antiga perspectiva segundo a qual esse conceito estava atrelado à existência de justo 

título. Justo título é a justa causa. Justa causa para possuir tem aquele que exerce o direito 

possessório em cumprimento aos valores e garantias fundamentais encartados na Constituição 

Federal, como aqueles que se pode perceber no artigo 3º de que já referimos alhures. 

De acordo com as lições de Antonio Hernandez Gil, na linha de Saleilles, a posse guarda 

a dignidade de uma proteção fática independentemente da propriedade pelo fato social que 

encerra ao conseguir, por exemplo, trazendo para a realidade social brasileira, tornar uma 

pessoa desprovida de terra para morar e/ou trabalhar como alguém com um bem de raiz para 

exercer a referida garantia constitucional. Sustentava o jurista espanhol:  

 

La función social como fin no consiste en un mero mostrar el contenido social de las 

instituciones jurídicas. Mientras la función social como presupuesto es el estar ahí de 

                                                
270 ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. t. III. v I. 3 ed. 

Barcelona: BOSCH, Casa Editorial, 1971, p. 101-102. 
271 De autoria do autor, a proposta de alteração do artigo 1196, do CC/02 que acabou sendo incorporada no 

arquivado projeto de lei 6.960/02, nos seguintes termos: “Considera-se possuidor todo aquele que tem poder fático 

de ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre determinado bem da vida, que se 

manifesta através do exercício ou possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real suscetível 

de posse”. (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Posse e ações possessórias. v. 1. Curitiba: Juruá, 1994, p. 137) 
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los fenómenos sociales, la función social como fin entranã una consideración del para 

qué de las instituciones jurídicas. El presupuesto social es predominantemiente 

intrasocial. La consideración teleológica de la función social es un grado más 

avanzado de refleción que se enuncia a través de un juicio de valor. En tanto la función 

como dato integra los dominios de la ontologia y la sociología, la función como fin 

incluye una actitud aciológica. 

Vistas ambas funciones desde el plano de lo jurídico, se observa el siguiente elemento 

común: la tal referencia del derecho a la realidad social. Total referencia no quire 

decir, sin embargo, radical adscripción o subordinación. Si es cierto, en cambio, que 

el derecho está al servicio de la realidad social; pero también modificando, en su caso, 

una realidad social dada. 272 
 

A função social da posse apresenta-se de modo mais contundente do que a da 

propriedade, pois decorre do fato concreto e não abstrato273 e deve ser interpretada, como 

salienta Ana Albuquerque, “no âmbito de uma Constituição normativa que pretende seja real e 

efetiva, muito menos condicionada aos fatores do poder e a um destino de simples folha de 

papel a que alude Lassale, do que em condicionar e realizar sua força no sentido do bem comum, 

tendo por base o princípio da igualdade e dignidade da pessoa humana274”.  

O Enunciado 492 aprovado na V Jornada de Direito Civil realizada em 2012, pelo 

Conselho da Justiça Federal, órgão do Superior Tribunal de Justiça, traduz o sentido 

constitucional da posse que se pretende imprimir na presente tese: “A posse constitui direito 

autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance 

de interesses existenciais, econômicos e sociais”. 

A proteção possessória dos territórios remanescentes de quilombos pode ser garantida a 

fim de se tutelar com esse proceder o próprio direito fundamental inerente ao instituto, ainda 

que não se tenha dado ainda o caráter de definitividade do registro no cartório imobiliário, 

mormente se houver sido expedida a certidão de reconhecimento de território quilombola pela 

Fundação Cultural Palmares.  

O artigo 68 do ADCT confere a essa posse um caráter especial de interesse público para 

que o grupo étnico que guarda ancestralidade com os antigos escravizados preserve as suas 

tradições e histórias, mantendo-se com os olhos em um futuro que lhes permita o pleno 

desenvolvimento da cidadania com acesso aos avanços que a sociedade conheceu no tocante 

aos aspectos sociais de educação, trabalho, moradia e a preservação do meio ambiente cultural  

já comentados nesse estudo..   

Seja pelo acatamento à teoria sociológica da posse,  mesmo em uma perspectiva mais 

tradicional de entender esse instituto como mera aparência ou exteriorização da propriedade, é 

                                                
272 GIL, Antonio Hernandez. La Función Social de La Posesion. Madri: Alianza Editorial, 1969, p. 73-74. 
273 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. op. cit., p. 303; FACHIN, Luiz Edson. op. cit., p. 19-20. 
274 ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Da Função Social da Posse e sua consequência frente à situação 

proprietária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 217. 
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possível a tutela do direito possessório perante o Estado e também em litígio contra terceiros, 

na medida em que o artigo 68 do ADCT estabelece o direito à propriedade definitiva sob a 

premissa de que a sentinela de proteção desse direito é a posse que, no caso, é pressuposta pelo 

referido dispositivo constitucional.275 

Ainda que no território quilombola exista alguém com título de propriedade, mas sem o 

cumprimento da função social pela utilização adequada, a propriedade deve ceder ante a posse 

que se encontrar funcionalizada pelo uso que mantém importante patrimônio cultural com o 

devido respeito às minorias276desse grupo étnico formador do processo civilizatório nacional, 

como compreendido pela Constituição Federal. Salienta, nesse diapasão, Marcos Alcino de 

Azevedo Torres que “a posse com função social prevalece sobre a propriedade sem função 

social porque possibilita a proteção efetiva e imediata do ser.277” 

Ainda que seja cabível a indenização das pessoas que ostentam títulos de propriedade 

sobre os bens imóveis em que se encontram remanescentes de quilombos, não há possibilidade 

de se conferir validade a qualquer documento que se oponha à Constituição Federal que, como 

já visto, deferiu a propriedade definitiva, na forma do artigo 68 do ADCT, aos quilombolas.  

Se o título é válido e anterior ao dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da 

Constituição Federal, nada obsta que se busque frente à União Federal indenização à 

semelhança278 do que sucede nos casos de desapropriação indireta, no qual por razões de 

interesse público o bem afetado a um fim de interesse público não retorna às mãos do particular, 

sendo-lhe lícito pleitear, entretanto, indenização.  

No caso dos quilombos, a posse prolongada no tempo com as suas características étnicas 

que a levaram a ser convertidas em propriedade definitiva por vontade do poder constituinte 

                                                
275 Reintegração de posse. Área remanescente de quilombo. Posse anterior. Prova. 1. Havendo a possibilidade de 

a área em disputa ser remanescente de quilombo, deve-se reconhecer, ao menos em nível de cognição sumária, a 

posse histórica da comunidade que ali reside. 2. Agravo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA, AI 

0597152015, Rel. Desembargador(a) Paulo Sérgio Velten Pereira, Quarta Câmara Cível, julgado em 29 nov. 2016, 

DJe 12 dez. 2016) 
276 A concepção de minorias é aqui tomada no sentido majoritário e baseado nas lições de Capotorti, sendo os seus 

elementos constitutivos: “o elemento numérico; o elemento de não- dominância, o elemento de cidadania e o 

elemento da solidariedade entre os membros da minoria, com vistas à preservação de sua cultura, tradições, religião 

e idioma”. (SÉGUIN, Elida. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. p. 11) 
277 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. op. cit., p. 437. No mesmo sentido e defendendo a necessidade de se 
incluir como fundamento em qualquer demanda que tenha por objeto a disputa da terra a função social da 

propriedade: SOARES, Rafael Machado. Direitos fundamentais e expectativas normativas. O caso da função 

social de propriedade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 126; CHEMERIS, Ivan. op. cit., p. 78-79. 
278 Não se trata exatamente de desapropriação indireta, pois esta pressupõe o cometimento de ato ilícito e abusivo 

de apossamento do Estado de um bem particular para algum fim de interesse público, tornando esse fato 

irreversível e sendo solucionada a questão mediante indenização, satisfazendo, portanto, os legítimos interesses 

das partes (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 191; 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 

859-870). 
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originário, não há que se falar em ato ilícito ou abusivo. Por isso, com maior razão é de ser 

deferido o direito possessório para todos os fins de direito até que haja o reconhecimento do 

domínio, conforme o artigo 68 do ADCT.  

Em análise acerca da adequação, necessidade e proporcionalidade da tutela da posse das 

terras de quilombo antes do reconhecimento da propriedade definitiva, Daniel Sarmento 

defende:  

 

a proteção da posse dos quilombolas independentemente da desapropriação possibilita 

que a comunidade continue vivendo no seu próprio território, com segurança jurídica 

e de acordo com os seus costumes e tradições, mesmo diante da eventual demora do 
Estado no ajuizamento da competente ação expropriatória. É um benefício 

extremamente importante numa Constituição que se preocupa tanto com a garantia da 

dignidade da pessoa humana dos grupos vulneráveis, com a proteção do patrimônio 

histórico-cultural e com a defesa do pluralismo.279 

 

O estado de composse que gravita em torno do território quilombola será discutido com 

maior atenção por ocasião da identificação de instrumentos de efetividade do direito no capítulo 

IV. Certo é que não se pode ter em mente que esse apossamento coletivo tutelado pelo 

ordenamento jurídico não se restringe a critérios que sejam puramente privatistas. 

  

  

                                                
279 SARMENTO, Daniel. A garantia do direito à posse dos remanescentes de Quilombos antes da desapropriação. 

In: Revista de Direito do Estado, v. 7, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 356-357. 
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3 ANÁLISE DA NORMA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 68 DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 

3.1 O ARTIGO 68 DO ADCT COMO NORMA JURÍDICA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL ESPECIAL 

 

No capítulo anterior, tivemos a ocasião de destacar que a propriedade constitui-se em 

direito assegurado como cláusula pétrea e como princípio informador da ordem econômica, 

tendo em seu bojo o dever de o proprietário dar a devida finalidade de interesse social, 

encerrando uma relação jurídica complexa que envolve também os não-proprietários. Vimos 

que a Constituição com o seu inerente viés solidarista previsto em seu artigo 3º, objetiva que a 

propriedade seja um direito estendido ao maior número possível de pessoas, pois como visto, 

há o direito de propriedade para aquele que já chegou a essa condição e o direito à propriedade 

que consiste na possibilidade de uma isonomia substancial no que se refere à garantia de acesso 

aos bens apropriáveis. 

Passaremos agora a identificar que a propriedade definitiva a que se refere o artigo 68 

do ADCT, isto é, aquela que deve contar com a segurança jurídica do título registrado no 

cartório imobiliário, consagra importante garantia fundamental dos interessados diretos 

denominados de quilombolas, assim como de toda a coletividade.  

O que se pretende trazer nesse ponto é a reflexão de que, a despeito de a propriedade ser 

uma garantia fundamental, o reconhecimento feito pela Lei Fundamental da singularidade da 

propriedade do território quilombola reveste-se de características que a tornam uma garantia 

fundamental vinculada a outros valores igualmente de índole constitucional. A maturidade 

sociopolítica que gerou essa possibilidade se associa à necessidade de reconhecimento acerca 

da existência de direitos que são deferidos ao homem envolvido em uma realidade típica e não 

mais na abstração dos fatos, mas concreta e, no caso, permeada com a historicidade de um 

passado escravocrata, mas com olhos para o futuro de maior inclusão e justiça social. 

No âmbito das Ciências Sociais, observamos que Norberto Bobbio verifica que essa 

proliferação de direitos se fundamenta no fato de que o homem passou a ser visto em sua 

realidade concreta e não de modo abstrato. A passagem do homem genérico para o homem 

específico está a merecer a tutela pelo Estado Social de Direito, não apenas naquilo que guarda 

de igualdade como o direito à liberdade, mas, sobretudo, nas diferenças a serem analisadas, 

repita-se, no dilema do caso concreto. O Estado cumpre os direitos de liberdade se abstendo de 
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agir arbitrariamente, ao passo que os direitos sociais exigem um comportamento ativo de maior 

complexidade e dificuldade de ser atingido. Diz o autor: 

 

É supérfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos do homem suscita, além 

do problema da proliferação dos direitos do homem, problemas bem mais difíceis de 

resolver no que concerne àquela “prática” de que falei no início: é que a proteção 

destes últimos requer uma intervenção ativa do Estado, que não é requerida pela 
proteção dos direitos de liberdade, produzindo aquela organização dos serviços 

públicos de onde nasceu até mesmo uma forma de Estado, o Estado social. Enquanto 

os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado-, e, portanto, com o 

objetivo de limitar o poder-, os direitos sociais exigem, para sua realização prática, ou 

seja, para a passagem da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, 

precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado.280 

 

Assim, de acordo com a situação em que se encontra, o ser-humano ora será visto como 

idoso, portador de necessidades especiais, criança e também no caso aqui estudado, como 

alguém inserido em uma realidade diferenciada de outras pessoas, pois possuidor de um 

território remanescente de quilombo, no qual desenvolve a sua vida com o propósito de garantir 

a sua reprodução física, social, econômica e cultural.  

Na mesma ótica, tem-se José Alcebíades de Oliveira Junior a afirmar que dos direitos 

individuais passou-se à consideração dos direitos sociais, reconhecendo a personalidade do 

indivíduo no grupo em que se encontra inserido e, dentre eles, as minorias passam a ser 

reconhecidas como sujeitos de direitos. Nessa linha, o autor se refere expressamente ao direito 

das minorias étnicas que é o caso principal a ser estudado e debatido na presente tese. Arremata 

o autor na consideração de que quando o homem deixou de ser “considerado como sujeito 

genérico ou homem abstrato, mas sim visto na especificidade ou concretização de suas diversas 

maneiras de ser em sociedade, como criança, velho ou doente, ocorreu uma ampliação dos 

status a serem guarnecidos pelo direito281”. 

Reconhecendo a importância da proteção de uma identidade comunitária centrada em 

valores multiculturais e multiétnicos, Canotilho define minoria como sendo:  

 

um grupo de cidadãos de um Estado, em minoria numérica ou em posição não 

dominante nesse Estado, dotado de características étnicas, religiosas ou linguísticas 
que diferem das da maioria da população, solidários uns com os outros e animados de 

uma vontade de sobrevivência e de afirmação da igualdade de facto e de direitos com 

a maioria.282 

 

O título de propriedade de um imóvel no modelo econômico, político e jurídico a que o 

Brasil se insere pode ser considerado um novo direito quando se imagina como destinatário o 

                                                
280 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 86-87. 
281 OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de. Teoria Jurídica e Novos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2000, p. 101. 
282 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. op. cit., p. 387. 
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personagem conhecido como “quilombola”, pois como dito anteriormente a posse originária 

desses territórios de quilombo, as “terras de preto”, surgiram sem que fosse possível, de acordo 

com a situação jurídica da época, colocar-se em consonância com o ordenamento jurídico no 

tocante à conquista da propriedade formal. Esse estado de exclusão permanaceu até os dias 

atuais, ainda que o poder constituinte originário tenha demonstrado interesse legítimo na 

reversão desse estado de injustiça concreta, ao menos no que toca à conquista da propriedade 

imobiliária com a segurança jurídica que dela espera o seu titular.  

A dimensão jurídica da titulação deve ser alçada ao patamar de um verdadeiro direito 

fundamental, pois está vinculada a princípios constitucionais de alta densidade axiológica como 

se procurará demonstrar no presente capítulo. Em reforço a essa perspectiva, dizemos que a 

temática tratada envolve a existência de um enunciado normativo expresso contido no artigo 

68 do ADCT que encerra uma norma de direito fundamental por tratar de garantia da 

propriedade, conforme tratamos no capítulo anterior, e por trazer em seu cerne outros valores 

do Estado Democrático de Direito que a Constituição pretende assegurar a todos os cidadãos, 

incluindo aqueles que estão envolvidos em uma situação concreta diferenciada como é o caso 

dos sujeitos que pertencem a comunidades remanescentes de quilombos. 

Isso porque, é sabido que os direitos fundamentais constituem normas jurídicas 

fundantes do Estado Democrático de Direito, apresentando-se, como sustentam alguns 

doutrinadores, de modo ainda mais eloquente e efetivo, sob o ponto de vista da fundamentação 

jusfilosófica para a tutela dos direitos dos excluídos e das minorias.  

O Estado Social de Direito ou estado do bem estar (welfare state) assegurou o 

reconhecimento, por exemplo, de diversos direitos aos trabalhadores, mas não logrou realizar 

reformas efetivas na vida de vários cidadãos que esperam por uma vida com maior nível de 

oportunidades no campo, para ficar em alguns pontos, da moradia digna, do trabalho, educação, 

saúde, enfim, o chamado homem comum ainda almeja melhores condições de existência e conta 

com a Carta Política de 1988 para que seus legítimos anseios como cidadão se tornem realidade.  

Paulo Bonavides, em seguida à promulgação da Constituição, já chamava atenção para 

as dificuldades que seriam enfrentadas para dar corpo aos projetos do Estado Social de Direito 

que se inaugurara, ao dizer que o verdadeiro problema do Direito Constitucional estaria em 

“como juridicizar o Estado Social, como estabelecer e inaugurar novas técnicas ou institutos 

processuais para garantir os direitos sociais básicos, a fim de fazê-los efetivos.”. Ainda na 

reflexão sobre o fato de termos uma “Constituição do Estado Social” ou não, em conclusão, o 

professor apresenta as suas impressões: 
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Até onde irá, contudo, na prática essa garantia, até onde haverá condições materiais 

propícias para traduzir em realidade o programa de direitos básicos formalmente 

postos na Constituição, não se pode dizer com certeza. É muito cedo para antecipar 

conclusões, mas não é tarde para asseverar que, pela latitude daqueles direitos e pela 

precariedade dos recursos estatais disponíveis, sobremodo limitados, já se armam os 

pressupostos de uma procelosa crise. Crise constitucional, que não é senão a própria 

crise constituinte do Estado e da Sociedade brasileira, na sua versão mais arrasadora 

e culminante desde que implantamos neste País a república há cem anos.283 

 

O Estado Democrático de Direito, no qual estamos inseridos, por expressa determinação 

constitucional284, pugna por transformações no seio da sociedade, pela busca da transformação 

da realidade de desigualdade para um cenário de, ao menos, igualdade de oportunidades para 

aqueles que se encontram em condições idênticas ou parecidas. As palavras de Lenio Luiz 

Streck e José Luis Bolzan confirmam: 

 

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, não 

se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das 

condições sociais de existência.  Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material 
de concretização de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como 

fomentador da participação pública quando o democrático qualifica o Estado, o que 

irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos constitutivos e, pois, 

também sobre a ordem jurídica. E mais, a ideia de democracia contém e implica, 

necessariamente, a questão da solução do problema das condições materiais de 

existência.285 

 

A doutrina constitucionalista elenca vários critérios com o escopo de identificar o que 

se pode considerar como pertencente à categoria de direito fundamental, cujos efeitos se 

mostram importantes para o desenvolvimento do presente trabalho. Essa análise parte de 

concepções que haurem a fundamentação no próprio direito positivo, assim como em 

características outras que necessitam ser investigadas, a fim de que se possa verificar se o 

registro de uma propriedade quilombola pode ser concebido nessa categoria constitucional. 

Alexy286 aponta que o intérprete dispõe de três formas para identificar se uma norma 

constitucional pode ser ou não considerada como de direito fundamental.  

A primeira está ligada ao próprio trabalho do constituinte, pois se a norma se insere no 

capítulo dos direitos fundamentais, estaríamos diante de um direito fundamental. A segunda 

propugna que ser norma de direito fundamental independe de seu locus no corpo da 

                                                
283 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 379-381. 
284 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania;  II - a 

cidadania;  III - a dignidade da pessoa humana;  IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  V - o 

pluralismo político.  Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8 out. 2018) 
285 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. op. cit., p. 98. 
286 ALEXY, Robert; SILVA, Virgílio Afonso (trad.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 121-179. 
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Constituição, pois normas de direito fundamental são aquelas que dizem respeito aos 

fundamentos do Estado.   

Na experiência brasileira atual, são as normas que vivificam o Estado Democrático de 

Direito e, nesse passo, encontramos os princípios constitucionais destacados na busca da 

efetividade da citada norma constitucional transitória. Essa segunda teoria sofre críticas, pois 

traz consigo um grau importante de insegurança jurídica, na medida em que fica entregue à 

intelecção do intérprete, em alta dose de subjetivismo. Se a primeira teoria peca pelo 

positivismo exacerbado, limitando o alcance de um direito que, em sua essência, reclama por 

uma interpretação extensiva e uma inevitável argumentação jusfundamental; a segunda não 

satisfaz, tendo em vista a sua imanente incerteza, fruto da própria subjetividade.  Diante desse 

aparente impasse, o autor oferece a solução mais adequada que seria a perspectiva de que são 

normas de direito fundamental, aquelas que a Constituição assim estabelece (regras), assim 

como aquelas que estiverem vinculadas aos valores essenciais da vida ou que se insiram como 

fundamento do próprio Estado (princípios), sendo, portanto, essa a terceira corrente.  

Em seu modo de ver: 

 

O modelo puro de princípios foi rejeitado porque ele não leva a sério as regulações 

adotadas pela Constituição. Quando duas formas puras e antagônicas não são 

aceitáveis, deve-se considerar a possibilidade de uma forma mista ou combinada, ou 

seja, de um modelo combinado. Um tal modelo é o modelo de regras e princípios, que 

surge da ligação entre um nível de princípios e um nível de regras.287 
 

Pela doutrina do citado jurista alemão, é possível extrair que a titulação de um território 

quilombola se consubstancia em direito fundamental por duplo fundamento: é regra 

constitucional, pois consagra o direito de propriedade e a sua função social, assim como a 

singular situação disciplinada no artigo 68 do ADCT. Além desse fato,  vincula-se  a princípios 

relevantes para o estado de direito democrático que a despeito de não serem o objeto central 

desse estudo, estão a ele ligados, como o são a proteção da dignidade da pessoa humana, da 

redução das desigualdades sociais, do solidarismo, da busca de isonomia substancial sonegada 

aos destinatários do artigo 68 do ADCT, pois como se pretendeu demonstrar no capítulo I, o 

acesso à terra, além de outros importantes bens para a subsistência digna do ser-humano foi 

praticamente inviabilizado aos afrodescendentes288, nesse sentido incluídos aqueles que 

guardam ancestralidade com escravizados. 

                                                
287 Idem, p. 135. 
288 Não se pretende aqui tratar da relevância das chamadas ações afirmativas, ainda que se reconheça a importância 

do seu papel para a conquista da isonomia substancial entre os brancos que descendem de europeus e aqueles que 

guardam ancestralidade com os afrodescendentes que há pouco mais de um século ainda se submetiam à 

escravização. Sobre o tema: GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional 
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A nossa Carta Política Federal realiza tais lições, pois são normas de direito fundamental 

e, portanto, materialmente constitucionais, aquelas estabelecidas no artigo 5º da C.R.F.B., mas 

tais direitos e garantias, expressos no referido artigo, não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte (art. 5º, § 2º, da C.R.F.B.).  

O professor Ingo Wolfgang Sarlet aponta que o direito fundamental apresenta duas 

características muito importantes que merecem ser destacadas. A primeira é a de ser cláusula 

pétrea, de modo a não poder ser alterada pelo poder derivado reformador; aliado a esse 

postulado inclui a possibilidade de aplicação imediata da norma jurídica, cujo enunciado traduz 

situação jurídica de direito fundamental.  

Não está o autor propugnando por uma interpretação literal e restritiva dos direitos 

fundamentais como se apenas pudessem ser considerados como tais aqueles direitos que 

estivessem vinculados ao exercício do direito de liberdade. Ao contrário, o autor confere uma 

interpretação sistemática com efeitos extensivos que ora transcrevemos: 

 

Tal concepção e todas aquelas que lhe podem ser equiparadas esbarram, contudo, nos 

seguintes argumentos: a) a Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre 

os direitos de liberdade (defesa) e os direitos sociais, inclusive no que diz com 
eventual primazia dos primeiros sobre os segundos; b) os partidários de uma exegese 

conservadora e restritiva em regra partem da premissa de que todos os direitos sociais 

podem ser conceituados como direitos a prestações materiais estatais, quando, em 

verdade, já se demonstrou que boa parte dos direitos sociais são equiparáveis, no que 

diz com sua função precípua e estrutura jurídica, aos direitos de defesa; c) para além 

disso, relembramos que uma interpretação que limita o alcance das “cláusulas pétreas” 

aos direitos fundamentais elencados no art. 5º da CF acaba por excluir também os 

direitos de nacionalidade e os direitos políticos, que igualmente não foram 

expressamente previstos no art. 60, § 4º, inc. IV, de nossa lei Fundamental.289 

 

Os direitos fundamentais do homem estão encartados na Constituição e visam assegurar, 

a partir de elementos reputados como essenciais pela Carta Política como liberdade, vida e 

dignidade, a possibilidade de exigir o seu cumprimento, sendo essa a sua dimensão subjetiva, 

qual seja, a de possibilitar ao destinatário exigir determinada prestação. Também guardam uma 

dimensão objetiva que transcende ao interesse individual por estarem vinculados aos princípios 

mais caros da ordem constitucional, sendo o mais seguro alicerce do Estado de Direito 

Democrático.  

Sob tal enfoque, sedimentado no direito positivo, podemos dizer igualmente que a 

regularização fundiária definitiva de um território quilombola se apresenta como tal, pois a 

                                                
da igualdade: o direito como instrumento de transformação social: a experiência dos EUA. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 444. 
289 Ibidem, p. 441-442. 



96 
 

 

tutela do direito de propriedade – na sua dupla acepção de defesa e acesso - se consubstancia 

em garantia individual prevista no artigo 5º da Carta Magna, atraindo, portanto, a incidência do 

parágrafo primeiro do citado dispositivo legal que impõe incidência imediata, assim como do 

artigo 60, § 4º, IV290 que veda a propositura de emendas tendentes a abolir regras ou princípios 

que estejam contidas nesse núcleo essencial da Constituição. Enuncia o autor que “a condição 

de “cláusula pétrea”, aliada ao postulado da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 

(art. 5º, § 1º, da CF291), constitui elemento caracterizador essencial de sua força jurídica 

reforçada na ordem constitucional pátria292.”  

Justifica Gilmar Mendes293 essa proibição aduzindo que o Constituinte reconheceu que 

“os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e continuidade da 

Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a 

suprimi-los (art. 60, § 4º)”. Ademais, na mesma linha de Alexy, Ingo Sarlet traz à consideração 

de que o rol de direitos fundamentais não foi posto em nossa Constituição de modo exaustivo 

(art. 5º, § 2º). 

José Afonso da Silva294 aponta quatro características para os direitos fundamentais, a 

saber: historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. A historicidade 

se dá pelo reconhecimento de que a sua existência deve-se ao processo histórico que faz com 

que os direitos fundamentais nasçam, modifiquem-se e até desapareçam. São inalienáveis, pois 

intransferíveis, não tendo, outrossim, conteúdo patrimonial, mas sim existencial. Imprescritível 

em razão de não se extinguirem pelo tempo ou pelo não uso e, por último, podem até 

momentaneamente não serem exercidos, mas não há espaço para a renúncia a tais direitos.  

Pela compreensão a partir das características, o direito estabelecido no artigo 68 do 

ADCT reveste-se de total fundamentalidade, posto que fruto de uma complexa historicidade já 

tratada anteriormente, são personalíssimos, na medida em que não se podem transferir para 

quem não estiver inserido em um contexto de etnia e ancestralidade com os ex-escravizados 

que em priscas eras formaram quilombos e hoje necessitam do território tradicionalmente 

ocupado como base para a busca de uma vida com dignidade para si e para as futuras gerações. 

                                                
290 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8 out. 2018) 
291 Art. 5º. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8 out. 2018) 
292 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2015, p. 440. 
293 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. Estudos de Direito 

Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1. 
294 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 182-184. 
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Essa legítima pretensão não recebe os deletérios efeitos do tempo, sendo, por conseguinte, 

imprescritíveis. 

Tais direitos são igualmente irrenunciáveis, pois como dito e redito têm também como 

destinatários toda a sociedade brasileira que faz jus ao conhecimento e a manutenção desse 

patrimônio cultural (art. 215, caput e inciso II da CF), que, em bom tempo, a propósito, a Carta 

Magna determinou o tombamento (art. 216, § 5º, CF). Sobre o tema, expõe Daniel Sarmento: 

 

não é apenas o direito dos membros das comunidades de remanescentes de quilombo 

que é violado quando não se protege o respectivo território. Perdem também todos os 

brasileiros, das presentes e futuras gerações, que, pelo risco do desaparecimento da 
comunidade, podem ser privados do acesso a um ‘modo de criar, fazer e viver’ que 

compõe o patrimônio cultural do país (art. 215, caput e inciso II, da CF). Daí porque 

o art. 68 do ADCT, além de proteger direitos fundamentais dos remanescentes de 

quilombo, também se volta à tutela de direito difuso de todo o povo brasileiro.295 

 

O professor Paulo Gustavo Gonet Branco ensina que “os direitos fundamentais são da 

essência do Estado de Direito democrático, operando como limite do poder e como diretriz para 

a sua ação. As constituições democráticas assumem um sistema de valores que os direitos 

fundamentais revelam e positivam. Esse fenômeno faz com que os direitos fundamentais 

influam sobre todo o ordenamento jurídico, servindo de norte para a ação de todos os poderes 

constituídos.296” 

Cabe destacarmos,duas consequências relevantes a partir da apreciação objetiva dos 

direitos fundamentais que nos interessam no presente estudo. A primeira é a vedação ao 

retrocesso e a outra é a possibilidade de se fazer restrições ao direito individual no interesse 

maior da defesa das matérias constitucionais de maior relevância, temas que serão tangenciados 

mais adiante. 

Enfim, por qualquer ângulo que se olhe a questão posta, o direito aqui tratado é 

fundamental com os efeitos que emanam dessa categoria jurídica. 

 

  

                                                
295 SARMENTO, Daniel. Comentário ao artigo 68, ADCT. In: CANOTILHO, J. J., MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva/Almedina, 2013, p. 2244. 
296 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, 

Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, 

p. 153. No mesmo sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., p. 2. 
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3.1.1 Gerações de Direitos Fundamentais 

 

Nesse tópico, seguiremos a orientação de Paulo Bonavides297 que divide em cinco a 

geração de direitos fundamentais, a fim de identificar em qual categoria poderia ser incluído 

direito à titulação do território quilombola.  

A partir da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, princípios cardeais da Revolução 

Francesa, é que são identificadas as gerações de direitos fundamentais.  

A primeira geração é a proteção da liberdade do indivíduo. São oponíveis contra o 

Estado a fim de assegurar, dentro de um modelo liberal, a liberdade abstrata no âmbito da 

sociedade civil. O pleno exercício dessa geração de direito passa pela ausência de ação do 

Estado, possuindo uma conotação passiva. Traduzem-se, como diz o autor, “como faculdades 

ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico, enfim, 

são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.298”. 

A segunda geração encarna a proteção dos direitos sociais, culturais e econômicos dos 

indivíduos e também das coletividades, tendo em mira a busca da isonomia substancial. Aqui, 

exige-se do Estado um comportamento ativo para  proporcionar aos seus cidadãos uma 

existência digna.  

Os direitos de terceira geração originaram-se da fraternidade, estando hodiernamente 

vinculados ao solidarismo enquanto doutrina moral e jurídica fundamentada na solidariedade 

que envolve o reconhecimento da inderdependência humana e a necessária cooperação entre os 

homens. Não se dirigem a um indivíduo, a uma coletividade nem ao Estado, mas sim ao gênero 

humano, independentemente de qualquer outro dado, inclusive nacionalidade. Explica e 

justifica medidas de ajuda recíproca entre países para superação de dificuldades econômicas 

em países subdesenvolvidos. Segundo Bonavides “emergiram eles da reflexão sobre temas 

referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio 

comum da humanidade.299” 

Os direitos de quarta geração representam o produto final e mais efetivo da travessia do 

Estado liberal para o Estado social. O termo “dimensão” em substituição à “geração” traz 

vantagem lógica e quantitativa, pois deixa claro que não se trata de sucessão cronológica de 

direitos, mas sim de direitos de quarta dimensão que absorvem os anteriores, propugnando a 

defesa da concretização objetiva daqueles direitos, mediante a busca de uma globalização 

                                                
297 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 575-609. 
298 Idem, p. 578. 
299 Ibidem, p. 584. 
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política e não apenas neoliberal que se preocupa apenas com a globalização econômica e 

cultural.  

Nesse sentido, “globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no campo 

institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um conceito que, de outro modo, 

qual vem acontecendo de último, poderá aparelhar unicamente a servidão do porvir.300”. A 

quarta dimensão propõe uma superação do modelo neoliberal ora empreendido com a 

condensação do “futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente 

com eles será legítima e possível a globalização política.”. 

Em esforço de síntese, acentua Bonavides que o direito à democracia, à informação e o 

pluralismo constituem direitos de quarta geração, da efetividade deles “depende a concretização 

da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universidade, para a qual parece o 

mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência” 301. 

Há, ainda, a quinta geração de direitos fundamentais que se encontra inserida em 

diversas declarações de organismos internacionais, incluindo, por exemplo, a específica 

Resolução 39/11 adotada pela Assembleia Geral da Ordem das Nações Unidas, de 12/11/1984 

que consiste na Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz que em seu artigo 1º “Proclama 

solenemente que os povos de nosso planeta têm o direito sagrado à paz302”. Ensina Bonavides 

que o “direito à paz é o direito natural dos povos303”, um direito universal do ser humano.  

Importa destacar que não há entre as gerações de direitos uma valoração hierárquica, 

tampouco devam ser tratados como sucessivos no tempo, de modo a entender que o primeiro 

foi o direito à liberdade, o segundo o direito social, e daí por diante. Essa compreensão é falsa, 

melhor será o reconhecimento de que tais direitos devem ser analisados cumulativamente e não 

de modo seccionado. 

Pois bem. Entendemos que a titulação de um território quilombola pertence à segunda 

e quarta geração de direitos.  

Com relação à segunda dimensão de direitos fundamentais, vincula-se pela 

possibilidade de conquistas de direitos sociais como a moradia e o trabalho que dependem para 

a sua concreção pelo acesso à terra com a segurança jurídica proporcionada pela aquisição 

formal de uma titularidade imobiliária. 

                                                
300 Ibidem, p. 585. 
301 Ibidem, p. 586. 
302 UNICEF. Declaração sobre o Direito dos Povos à Paz. Disponível em; <https://www.unicef.org/brazil/pt/ 

resources_28028.html>. Acesso em: 9 out. 2018. 
303 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 606. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_28028.html
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_28028.html
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Na linha doutrinária seguida, incluímos igualmente esse direito na quarta geração, pois 

o reconhecimento dessa propriedade especial consiste em uma manifestação contundente de 

respeito ao pluralismo, conferindo voz e possibilidade de participação na sociedade a uma 

minoria étnica.  

Ainda nessa dimensão há o direito à defesa da democracia no âmbito material que vai 

além do exercício dos direitos políticos inerentes à cidadania como é o caso do voto para se 

estender e alcançar o direito das minorias com o papel contramajoritário que vem sido exercido 

pela Suprema Corte. Há a concepção de que a maioria já conta com a força política dos 

parlamentares e membros do executivo que, pela legitimação política do voto, devem atender a 

esse interesse. A minoria não. 

Após, sobretudo, ao evento da II Guerra Mundial, a humanidade desvendou com muito 

sofrimento a que ponto pode chegar o entendimento de que a maioria pode impor as suas 

convicções sobre uma minoria, ainda que isso ofenda os mais comezinhos direitos humanos 

que foram sonegados aos judeus, dentre outras categorias como negros e portadores de 

necessidades especiais, na tentativa de extermínio que sofreram por iniciativa de uma maioria 

que deu suporte político ao movimento conhecido como nazismo. Nesse exato ponto, em 

análise à preocupação externada pela Suprema Corte Alemã, após essa experiência com o 

totalitarismo, alude Eduardo Appio que “após o término da Segunda Guerra Mundial, a 

necessidade de proteger as minorias foi reforçada pela constatação de que existe uma propensão 

do ser humano a exercer o papel de opressor.304”.  

Importa ainda destacar que o pluralismo político assegurado aos quilombolas, enquanto 

quarta geração de direitos fundamentais, encontra respaldo no inciso V do artigo 1º da 

Constituição Federal305, o qual elenca, como sabido, os fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.  

Passemos, doravante, a identificação de tais direitos fundamentais. 

 

3.1.2 Direito à moradia e ao trabalho 

 

A moradia antecede até mesmo ao surgimento do direito de propriedade privada, pois 

se esta surge como vimos no capítulo 2 ao lado da família e da religião doméstica nas antigas 

Grécia e Roma. A necessidade de se abrigar com segurança para proteger a si e sua prole 

                                                
304 APPIO, Eduardo. op. cit., p. 196. 
305 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 out. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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consubstancia uma necessidade e um direito inato do ser humano, independentemente do 

instituto jurídico que sirva de fundamentação para tanto. Vemos esse princípio inteligente 

ligado ao instinto até mesmo em determinados animais irracionais.  

Em tese de doutoramento na Universidade de Lisboa, Miguel Nogueira de Brito306 

assinala que a casa do indivíduo na velha Roma foi a base da propriedade que vemos hoje no 

mundo e que era de lá que se irradiava o poder doméstico do chefe de família e que servia de 

base para o exercício da cidadania. 

José Afonso da Silva307 busca na etimologia da palavra a ideia conceitual da moradia 

que advindo do latim morari tem no seu significado a possibilidade de “demorar” em 

determinado local. Lembra o jurista que se a moradia não tivesse sido inserida como direito 

social fundamental (art. 6º, CF308) por força da emenda constitucional nº 20/98, mesmo assim 

poder-se-ia chegar a essa conclusão pela análise do sistema estabelecido pelo artigo 23, IX da 

Carta Política Federal309 que estatui como “poder-dever” do Poder Público, com competência 

concorrente da União, Estados e Municípios, construir novas habitações e melhorar as 

condições das já existentes, além do saneamento básico.  

O autor traz ainda à consideração o fato de que o direito de moradia está inserido em 

uma Constituição que contempla como garantia fundamental a proteção da dignidade da pessoa 

humana310 (art. 1º, III311), assegurando, outrossim, o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 

5º, XI312), intimidade e privacidade (art. 5º, X313), valores que somente conseguem se expressar 

com plenitude diante de uma sociedade que já resolveu os seus problemas com a dificuldade de 

acesso à moradia. 

A correlação entre o direito à moradia como aspecto marcante da tutela da dignidade da 

pessoa humana pode ser vista na conceituação de Ingo Wolfgang Sarlet que visualiza esse 

princípio constitucional como sendo: 

 

                                                
306 BRITO, Miguel Nogueira de. A justificação da propriedade privada numa democracia constitucional. 

Coimbra: Almedina, 2007, p. 53. 
307 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 318-319. 
308 “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 out. 2018) 
309 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 out. 2018. 
310 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 318-319. 
311 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 9 out. 2018. 
312 Idem. 
313 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contgra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos.314 

 

As fundamentações constitucionais no plano do direito interno nos levam a crer que o 

direito à moradia envolve a segurança jurídica do direito de permanecer em um determinado 

local de forma que permita ao cidadão desenvolver todas as suas potencialidades no caminho 

de uma vida com plenitude e, para tanto, esse bem da vida deve ser dotado de condições 

adequadas de higiene, conforto e segurança a que faz jus a pessoa natural.  

Nesse sentido, é possível vislumbrar uma dimensão negativa e uma positiva para a 

efetivação desse direito. A primeira estaria ligada à proibição de qualquer atentado à posse para 

fins de moradia, salvo se justificada segundo as regras ou princípios constitucionais, 

salvaguardando sempre ao morador o direito à impugnação judicial. A dimensão positiva 

consiste em transformar tal direito em prestacional, o que parece ser a melhor exegese do artigo 

68 do ADCT quando diz que o Estado deverá providenciar o reconhecimento da propriedade 

definitiva em favor dos remanescentes dos quilombos. 

No plano do direito internacional público, o documento mais importante que consagra 

o direito fundamental à moradia encontra-se no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A 

III), de 10 de dezembro de 1948, cujo artigo XXV estabelece: 

 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 

família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.315 

 

Outros pactos se sucederam no tempo com a diretriz da defesa da moradia. Em razão da 

afinidade com o tema que estamos discorrendo, merece consideração a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial Adotada pela 

Resolução n.º 2.106-A da Assembléia das Nações Unidas, em 21 de dezembro de 1965. 

                                                
314 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 62. 
315 UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em https://www.unicef.org/brazil/pt/ 

resources_10133.htm>. Acesso em: 9 out. 2018. 
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Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 23, de 21.6.1967. Ratificada pelo Brasil em 27 de março 

de 1968: 

  

Artigo 4º 

Os Estados Membros condenam toda propaganda e todas as organizações que se 

inspirem em idéias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo 

de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica ou que pretendam justificar 
ou encorajar qualquer forma de ódio e de discriminação raciais, e comprometem-se a 

adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a 

uma tal discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo, tendo 

em vista os princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

os direitos expressamente enunciados no artigo V da presente Convenção, inter alia: 

........ 

d)Outros direitos civis, particularmente: 

V) Direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em conjunto, à 

propriedade. 

VI) Direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente. 

d) Direito à habitação.316 
 

Outro documento importante é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992, cujo artigo 11, § 1º prescreve que os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e 

para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 

como uma melhoria contínua de suas condições de vida.  

Os Estados-partes se obrigam a tomar as medidas apropriadas para assegurar a 

consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da 

cooperação internacional fundada no livre consentimento.317 

 

Por fim, destacamos o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 

1992318. Nesse estatuto, a moradia é protegida com referência a padrões mínimos de dignidade 

como a proibição de interferências, arbitrárias ou abusivas no domicílio (art. 11), o 

compromisso de que as partes envidem esforços para o cumprimento dos direitos econômicos 

e sociais (art. 26), dentre os quais se inclui o dever de proporcionar aos cidadãos habitação 

adequada: 

 

Art. 34. Os Estados-partes concordam que a igualdade de oportunidades, a eliminação 

da extrema pobreza, a distribuição eqüitativa da riqueza e renda e a plena participação 

das pessoas nas decisões referentes ao seu próprio desenvolvimento, são entre outros, 

objetivos básicos de desenvolvimento integral. Para o seu alcance, eles também 
concordam em devotar todos os esforços para cumprir com as seguintes metas:  

(...) 

                                                
316 Entrou em vigor no Brasil em 4.1.1969. Promulgada pelo Decreto n.º 65.810, de 8.12.1969. (Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-

direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html>. Acesso em: 10 out. 2018) 
317 OAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/ 

1966PactoInternacionalsobreosDireitoseconmicos,SociaiseCulturais.pdf. Acesso em: 10 out. 2018. 
318 BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1991. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d0591.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html
https://www.oas.org/dil/port/1966PactoInternacionalsobreosDireitoseconmicos,SociaiseCulturais.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1966PactoInternacionalsobreosDireitoseconmicos,SociaiseCulturais.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
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K – adequada habitação para todos os setores da população.319 

 

A moradia é o mínimo direito que uma pessoa deve exercer para subsistir dignamente 

servindo-se de um local privado para o exercício das faculdades de comunhão com a família, 

procriação, repouso, prazer, segurança, higiene, lazer, prestação de serviços públicos essenciais 

como coleta de lixo, pavimentação, água, luz, gás, esgotamento. A proteção desse direito, a par 

de variadas funções dos direitos fundamentais sociais, exige um comportamento positivo do 

Estado, o que não o exime da função inibitória no sentido de não atentar contra o direito de 

moradia de seus cidadãos. 

A partir de tal premissa e sem a intenção de imprimir um caráter exaustivo a essa 

questão, a Comissão da Organização das Nações Unidas elaborou alguns critérios para a 

moradia adequada, na forma do artigo 11 do Comentário nº 4 do Conselho de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas320 já referenciados.  

Procuramos sintetizar tais critérios como sendo a segurança jurídica para a posse-

moradia, com proteção legal e judicial contra os despejos forçados, infraestrutura básica para 

garantia da saúde, segurança e conforto para os moradores com acesso à água potável saudável, 

luz, saneamento básico, dentre outras, modicidade das despesas com a manutenção de modo a 

que não ponha em risco a satisfação de outras necessidades básicas, segurança dos moradores, 

acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, localização que facilite o acesso a 

tais bens tidos como básicos, assim como o respeito à identidade e à diversidade cultural da 

população.  

O último critério guarda relação direta com a propriedade dos remanescentes de 

quilombos, pois é a partir da moradia que será possível a preservação da cultura do grupo étnico 

quilombola. 

Como se pode perceber, sobretudo, do Pacto de São José da Costa Rica, o direito à 

moradia envolve uma dimensão de proteção contra ataques a esse direito, o que somente pode 

se efetivar por meio da titulação definitiva do imóvel em nome do destinatário constitucional 

que por esse meio poderá gozar da paz e da segurança de que não sofrerá desalijo individual ou 

coletivo de sua habitação. 

O direito ao trabalho que aqui será tratado não guarda relação com os direitos dos 

trabalhadores previstos no artigo 7º da Carta Constitucional e na Consolidação das Leis do 

                                                
319 OEA. Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). Pacto de San José da Costa Rica. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em: 10 out. 

2018. 
320 UNESCO. Direito à moradia adequada. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002254/ 

225430POR.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002254/225430POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002254/225430POR.pdf
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Trabalho. O que se pretende demonstrar é a existência de um direito de trabalhar, isto é, a pessoa 

humana tem o direito de exercer uma atividade laborativa como aspecto da sua dignidade, 

convertendo-se em direito social fundamental, sendo inconstitucional qualquer medida que crie 

embaraços ou mesmo não fomente essa garantia321. 

Seguindo a orientação de Alexy já esposada com relação ao papel dos princípios na 

configuração do direito fundamental que funcionaria como mandamentos de otimização de que 

já cuidamos anteriormente e estariam esses no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III, CF), da valorização social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV322).  

No que se refere às regras que, ainda na visão do constitucionalista, seriam 

mandamentos definitivos, os quais dispensariam até mesmo a ponderação, resolvendo-se a 

partir da simples subsunção, temos que no inciso XIII323 do artigo 5º que embora revestida do 

caráter de norma de eficácia contida, pois a lei ordinária pode definir critérios para o exercício 

das profissões em atenção ao interesse da sociedade, verifica-se o direito à liberdade de exercer 

alguma atividade laborativa.  

Ainda no plano das regras, dignos de referência são os artigos 6º324, 170325 e 193 do 

mesmo corpo de leis. O primeiro dos dispositivos legais citados arrola o direito ao trabalho 

como direito social fundamental. o segundo prevê que a ordem econômica se funda na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e o terceiro merece transcrição ipsis litteris 

no corpo do texto pela sua importância: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, 

e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”. 

Em cumprimento a dispositivos constitucionais, a Lei Federal 7998, de 11 de janeiro de 

1990 instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador com a criação do seguro-desemprego, que, 

entre outras providências, tem por finalidade “auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação 

                                                
321 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 189.  
322 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 

pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 out. 2018) 
323 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelecer. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em: 10 out. 2018) 
324 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 out. 2018) 
325 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 out. 

2018) 
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do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e 

qualificação profissional.326”    

No plano internacional, encontramos, à semelhança do direito à moradia, disposições 

que objetivam salvaguardar o direito que o homem de exercer o trabalho.  

No artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

 

Artigo 23. 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo 

ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e 

satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível 

com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 

proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles 

ingressar para proteção de seus interesses.327 

 

No artigo 6º do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU também há referência expressa ao direito ao trabalho:  

 

Terceira Parte: 

Artigo 6.º  

1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que 

compreende o direito que têm todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar 

a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, e tomarão medidas 

apropriadas para salvaguardar esse direito. 2. As medidas que cada um dos Estados 

Partes no presente Pacto tomará com vista a assegurar o pleno exercício deste direito 

devem incluir programas de orientação técnica e profissional, a elaboração de 
políticas e de técnicas capazes de garantir um desenvolvimento econômico, social e 

cultural constante e um pleno emprego produtivo em condições que garantam o gozo 

das liberdades políticas e econômicas fundamentais de cada indivíduo.328 

 

No Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre 

Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais329), igualmente 

acatado formalmente pelo Brasil, com muita ênfase é dito no item 1 do artigo 6º (Direito ao 

Trabalho) que “toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os 

                                                
326 BRASIL. Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 

Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
327 Declaração Universal dos Direitos Humanos Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. (Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/ 

0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018) 
328 Adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200A (XXI) da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, de 16 de Dezembro de 1966. Entrada em vigor na ordem internacional: 3 de Janeiro de 1976, em 

conformidade com o artigo 27. (Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. 

Acesso em: 10 out. 2018) 
329 COMISSÃO Interamericana de Direitos Humanos. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, “Protocolo de San Salvador”. 

Disponível em: <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>. Acesso em: 10 out. 

2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm
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meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, 

livremente escolhida ou aceita”.330 

A relação do direito de propriedade assegurado aos quilombolas pelo artigo 68 do 

ADCT com a garantia da moradia e do trabalho é axiomática.  

Na moradia, porque apenas com a segurança jurídica proporcionada pela titulação em 

um imóvel é que tal direito se revestirá em efetiva garantia contra incursões estatais ou de 

particulares.  

Com relação ao direito de exercer atividade laboral, porque, a despeito de existir 

quilombos urbanos como já dissemos antes, a maioria se localiza no campo, local em que são 

exercidas atividades rurais como plantação de roçados, criação de animais, extrativismo, dentre 

outras.  

Repise-se, por derradeiro, em síntese apertada e em consonância com o texto 

constitucional, a função social da propriedade urbana é cumprida quando os imóveis, 

cumprindo o plano diretor, facilitam o acesso à moradia (posse-moradia) e os rurais vinculam-

se mais ao trabalho (posse-trabalho). 

 

3.1.3 Direito à preservação da cultura e ao multiculturalismo 

 

Cultura é um vocábulo extremamente polissêmico que tem sentido em vários ramos das 

ciências, sejam elas biológicas quando se fala em uma cultura de bactérias, agrárias quando se 

diz que houve o plantio de determinada cultura. Há também um sentido mais comum que está 

ligado ao refinamento de gostos e atitudes ou então aquele mais antigo em que se confunde 

equivocadamente cultura com educação e se diz que uma pessoa é culta porque galgou as 

escadas que levam, por exemplo, ao ensino superior.  

No âmbito das Ciências Humanas, procuraremos um conceito de cultura que esteja 

ligado à Antropologia, cujo sentido é de um conjunto de caracteres relativos ao modo de viver 

de determinada comunidade, envolvendo criações ou expressões artísticas, credo religioso, 

folclore, dentre outras manifestações típicas e que podem se converter em um patrimônio 

imaterial da sociedade de um país ou até mesmo mundial.  

Para Luís da Câmara Cascudo, cultura “é o conjunto de técnicas de produção, doutrinas 

e atos, transmissível pela convivência e ensino, de geração em geração.331”. Estabelecendo-se 

uma correlação direta com o fenômeno da formação e permanência de quilombos na 

                                                
330 Idem. 
331 CASCUDO, Luis da Câmara. Civilização e Cultura. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983, p. 39. 
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historiografia brasileira, importa trazer outro pronunciamento do pensador quando assinala em 

complemento que a cultura de uma sociedade pode sofrer um “processo lento ou rápido de 

modificações, supressões, mutilações parciais no terreno material ou espiritual do coletivo sem 

que determine uma transformação anuladora das permanências características”.332  

Em complemento a essa ideia, socorremo-nos das palavras de Nicola Abbagagno 

quando diz que pela cultura determinado modo de vida é adquirido e transmitido de “uma 

geração para outra entre os membros de uma determinada sociedade.”. Não será a cultura, nessa 

diretriz, o comportamento de uma pessoa dentro do coletivo, mas sim “a formação coletiva e 

anônima de um grupo social nas instituições que o definem.”. Com precisão, o autor considera 

que no estágio atual dos estudos antropológicos, “um modo rústico de cozer um alimento é um 

produto cultural tanto quanto uma sonata de Beethoven333”. 

Essa transferência cultural que se faz de geração a geração, distinguindo os homens de 

outros animais, ocorre em oposição àquela que se verifica pelos vínculos biológicos de 

hereditariedade. Molinaro e Dantas, em abordagem igualmente antropológica334, são muito 

felizes quando dizem que a característica mais marcante da cultura “é a diversidade do ser 

humano. Cultura nesta caixa de cena é a diversidade, é algo alheio, mas que permite o 

reconhecimento do outro, e nos conduz a pensar que nós pertencemos a uma cultura, uma forma 

de viver, um modelo que é um entre os muitos possíveis335”.  

Com essa concepção já se permite identificar que a cultura, na percepção protetiva que 

a Constituição traz em seu cerne, carrega consigo uma multiplicidade de modos de 

manifestação, a começar, pela sua própria conceituação, na visada que se pretende estabelecer 

com relação ao respeito ao multiculturalismo que se pode identificar na cultura étnica 

vivenciada em um quilombo. 

Nesse prisma, a cultura deve se manifestar sem o pejo de uma conformação estatal ou 

do poder econômico dominante, mas sobre a influência da diversidade cultural que como diz 

Ahmed, “vem expressada pela pluralidade de valores que emanam dos diferentes grupos que 

formaram e formam o processo civilizatório brasileiro.336” Essa assertiva nos remete a uma ideia 

deveras importante que é a de imaginar a correlação existente entre a cultura de um povo e a 

                                                
332 Ibidem, p. 39-40. 
333 ABBAGNANO, Nicola. op. cit., p. 228. 
334 Segundo José Afonso da Silva, o conceito antropológico é aquele que mais se aproxima da compreensão 

constitucional da cultura. (SILVA, José Afonso. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 29) 
335 MOLINARO, Carlos Alberto; DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. Comentário aos artigos 215 e 216. 

In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (coords.) op. cit., 

p. 1980. 
336 AHMED, Flávio. op. cit., p. 274. 
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sua civilização, posto que tal relação se forma a partir daquela, sendo, portanto, o resultado da 

experiência cultural vivenciada por determinada sociedade humana em um período de tempo.  

A proteção da civilização se dá com a preservação da cultura vivenciada por essa 

sociedade. Em uma sociedade pluriétnica e pluricultural como a brasileira, será o conjunto de 

culturas que formará essa civilização que deve ser preservada em suas características essenciais.  

Conforme ensina Câmara Cascudo “civilização é todo e cultura é parte; a parte sem o espírito 

do todo no tempo e no espaço. Cultura Geral de um país é a sua civilização.337”. O autor traz 

uma reflexão interessante a esse estudo quando diz que a cultura pode emigrar, mas a civilização 

é estática. Ora, foi o que aconteceu com a absorção em território brasileiro da cultura africana 

na diáspora causada pela escravidão. Preservá-la é preservar a nossa civilização.  

Em razão do preconceito racial que marcou a cultura negra em razão da escravidão, 

importa que seja trazido à colação a afirmação do autor quando nos lembra:  

 

Não há culturas inferiores e superiores. Naturvölker e Kulturvölker. Há sempre 

culturas, reuniões de técnicas suficientes para a vivência grupal. Não se sentem 

inferiores e nem subalternos. Têm quanto precisam. A diferença é pura confrontação 

de padrões estrangeiros. Comparações de outros tipos de utilidades com os existentes. 

Como Adão no Paraíso, o homem só tem a noção da nudez depois de ouvir a serpente 

da ciência ocidental.338 

 

De tudo o que se comentou no tocante à análise antropológica com as matérias acatadas 

como culturais pela ciência jurídica e à necessária submissão da questão ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, agrada-nos, sobremaneira, o conceito de cultura 

sugerido pelo Dr. Francisco Humberto Cunha Filho: “produção humana juridicamente 

protegida, relacionada às artes, a memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal 

de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada um dos 

indivíduos.339” 

Ao tratarmos da norma de direito fundamental em linhas passadas, recorremos, dentre 

outros, a Alexy para tentar demonstrar que essa categoria pode ser encontrada tanto em regras 

como em princípios no corpo da nossa Constituição.  

O direito à cultura pode ser considerado como direito fundamental340 de segunda geração 

a partir da análise de princípios que norteiam o constitucionalismo brasileiro, visto que diz 

respeito, na linha do pensamento desse jurista, a fundamentos do Estado Democrático de 

                                                
337 CASCUDO, Luis da Câmara. Civilização e Cultura. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983, p. 17. 
338 Ibidem, p. 18.  
339 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e Democracia na Constituição Federal de 1988. A 

representação de interesses e sua aplicação ao programa nacional à cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 

49. 
340 Nesse sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 397. 
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Direito, independentemente de seu locus e são dotados da possibilidade de exigir a prestação 

estatal para o seu cumprimento, convertendo-se, por conseguinte, em deveres jurídicos 

prestacionais.  

Assim, a proteção da cultura, como propugnada nos artigos 215 e 216 da Carta Política, 

referendam os princípios do pluralismo na vida política em sociedade (art. 1º, V341) e a 

dignidade da pessoa humana, a qual já se visitou na compreensão da existência de um princípio 

reitor do Estado Democrático de Direito que pode ser vista como direito a conduzir a existência 

dentro de um patamar de condições mínimas de vida com potencialidade para buscar o bem-

estar consigo mesmo e na relação com os outros seres humanos. 

Ainda que não se possa afirmar que o preâmbulo da Constituição é uma norma 

constitucional, é possível a compreensão de que o seu texto consegue demonstrar a proposta 

ideológica do novo Estado que inaugura e, nessa linha, importa trazer à consideração que, 

dentre os valores supremos para a construção do Estado Democrático, inclui-se a concreção de 

uma sociedade que seja pluralista e sem preconceitos e para tal fim, a defesa da diversidade 

cultural exerce um papel destacado.  

De acordo com as lições de José Afonso da Silva,342 os preâmbulos possuem efeito no 

campo da Hermenêutica e da aplicação do Direito Constitucional, valendo ainda como regra de 

princípio programático, pois retratam a existência de uma gama de direitos políticos e sociais 

do homem. Discorrendo sobre essa democracia pluralista reconhecida pela lei fundamental, o 

autor assesta: 

 

A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista que respeita a pessoa humana e 

sua liberdade, em lugar de uma sociedade monista que mutila os seres e engendra as 

ortodoxias opressivas. O pluralismo é uma realidade, pois a sociedade se compõe de 

uma pluralidade de categorias sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, 

culturais e ideológicos. 

Optar por uma sociedade pluralista significa acolher uma sociedade conflitiva, de 

interesses contraditórios e antinômicos.343 

 

Ademais, no âmbito das regras, ao menos implicitamente, podem ser citados do artigo 

5º da Constituição que elenca expressamente direitos fundamentais, o inciso IX344 que assegura 

                                                
341 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) V - o pluralismo 
político. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 1 

out. 2018) 
342 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

201.  
343 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 145. 
344 “IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em 11/10/2018). Na interpretação desse dispositivo legal, José Afonso da Silva ensina que “nossa 

Constituição não deixa muitas dúvidas sobre o tema, já que garante a liberdade de criação, de expressão e de acesso 
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a liberdade de manifestação artística, os incisos XXVII345 e XXVIII346 que protegem os direitos 

autorais e conexos, assim como o inciso LXIII347 que legitima qualquer cidadão para a 

propositura de ação popular com o objetivo de proteger o patrimônio histórico e cultural do 

país.  

Digno de nota é também o inciso III do artigo 23 da Constituição que aponta como caso 

de competência concorrente entre União, Estados e Municípios o dever de “proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos348”, circunstância que indica a preocupação 

com a proteção da cultura pelo estado brasileiro. 

Para que seja possível uma análise mais detalhada da característica fundamental do 

direito à cultura, passemos a verificar como a Constituição regulou o tema especificamente nos 

artigos 215 e 216 com ênfase na temática do patrimônio cultural representado pelos territórios 

remanescentes de quilombos.  

O artigo 215 atribui ao Estado o dever de assegurar a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, incluindo a proteção das manifestações das 

culturas afro-brasileiras, enquanto grupo que reconhecidamente participou do processo 

civilizatório nacional349. A regra inclui também no Plano Nacional de Cultura, de duração 

plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder 

público que conduzem à valorização da diversidade étnica e regional.  

                                                
às fontes da cultura. Isso significa que não pode haver cultura imposta, que o papel do Poder Público deve ser o 

de favorecer a livre procura das manifestações culturais, criar condições de acesso popular à cultura, prover meios 

para que a difusão cultural se fundamente nos critérios de igualdade.” (SILVA, José Afonso. Ordenação ... op. 

cit., p. 49. 
345 “XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 out. 2018) 
346 “XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do 

aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 

respectivas representações sindicais e associativas;”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 out. 2018) 
347 “LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 
(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 out. 

2018) 
348 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 out. 2018. 
349 O parágrafo segundo do artigo 215 estatui que à lei especial competirá fixar datas comemorativas de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Exemplo marcante do cumprimento dessa norma é a 

lei federal nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 

no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares, que é comemorado como feriado 

municipal em várias cidades do país. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Quanto ao artigo 216, fazemos transcrição integral pela vinculação direta que guarda 

com o tema. Cada expressão é digna de uma leitura atenta, tamanha a felicidade com que se 

houve esse texto. Trata-se de dispositivo legal que se mostra em consonância com o 

entendimento contemporâneo de entender a cultura como uma manifestação pluralista, o que 

tem sido denominado como multiculturalismo:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  

§ 5º  Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos.  

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o 

financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos 

no pagamento de:  

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados.350 

 

A lei maior conta assim com mais essa função desafiadora por ela assumida: a de proceder a 

uma inclusão multicultural que estruture e garanta um sistema constitucional plural. Aponta Canotilho 

que esta estruturação e garantia passa, em primeiro lugar, pela proibição de organizações sociais que 

defendam ou promovam a tentativa de aniquilar, no caso, o multiculturalismo racial, malgrado também 

deva conter uma “cláusula de protecção de minorias étnicas.351” 

A Constituição consagra a percepção correta de que a nação brasileira é formada por várias 

etnias que se apresentam em grande diversidade, incluindo os imigrantes, os afrodescendentes e os 

indígenas, o que torna o país, pela força de sua lei maior, em um país pluriétnico. Sobre essa questão, 

                                                
350 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 out. 2018. 
351 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit, p. 1451. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Jacques d’Adesky
352

 indica três consequências relevantes: 1ª) a pessoa humana recebe uma conceituação 

universal que define o cidadão independentemente de raça, religião, sexo e cultura; 2ª) reconhece a 

diversidade étnica da nação, atribuindo ao indígena, inclusive, um capítulo próprio; 3ª) confirma a 

existência de um “pluralismo cultural visto como patrimônio comum da nação e como tal devendo ser 

protegido.”. 

O direito de participar da cultura de uma comunidade não passou despercebido da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948 que o assegura no artigo 27
353

, assim como em outros 

estatutos. 

Importante também se mostra a adoção, em 16 de dezembro de 1966, do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas e que 

entrou em vigor, após a regular aprovação pelo Congresso Nacional, em nosso sistema jurídico 

por força do Decreto Federal nº 592, de 6 de julho de 1992, o qual, conforme dispõe o seu artigo 

1º, deverá ser executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. No artigo 27 há 

referência à necessidade de proteção das minorias étnicas, conforme se observa:  

 

Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, não será 

negado o direito que assiste às pessoas que pertençam a essas minorias, em conjunto 

com os restantes membros do seu grupo, a ter a sua própria vida cultural, a professar 

e praticar a sua própria religião e a utilizar a sua própria língua.354 

    

O documento internacional mais contundente, por tratar diretamente da questão do 

multiculturalismo, é a Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 

assinada em Paris em 20 de outubro de 2005 e que adentrou no ordenamento jurídico pátrio pelas mãos 

do Decreto Federal nº 6.177, de 1 de agosto de 2007
355

.  

A Conferência Geral das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) que 

aprovou esse Tratado Internacional afirma em seu preâmbulo que a diversidade cultural é uma 

característica essencial e patrimônio comum da humanidade, devendo ser valorizado e cultivado para o 

benefício de todos. Dentre outras passagens, reconhece a importância dos conhecimentos tradicionais 

como fonte de riqueza material e imaterial, devendo ser protegida e promovida a sua divulgação
356

. 

                                                
352 D’ADESKY, Jacques. Racismos e Anti-racismos no Brasil. Pluralismo Étnico e Multiculturalismo. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2009, p. 187-188. 
353 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor. (Disponível 

em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 12 out. 2018) 
354 Idem. 
355 BRASIL. Decreto n. 6.177, de 1 de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2007/decreto-6177-1-agosto-2007-557634-norma-pe.html>. Acesso 

em: 12 out. 2018. 
356 UNESCO. Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Disponível 

em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2007/decreto-6177-1-agosto-2007-557634-norma-pe.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf
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Explícita é, ademais, a demonstração do compromisso com a proteção das minorias e do 

multiculturalismo que se verifica no item 3 do artigo 2º, o qual prevê o princípio da igual dignidade e 

do respeito por todas as culturas expressando que “a proteção e a promoção da diversidade das 

expressões culturais pressupõem o reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, 

incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas”.  

Houve também em tal reunião aprovada a delimitação de que um dos mais caros objetivos da 

Convenção é o de considerar a existência e proteção das diversas expressões culturais, buscando efeitos 

da globalização que não se restrinjam apenas a aspectos econômicos, conferindo assim maior 

humanização ao direito internacional a partir da defesa do multiculturalismo. No sentido da preservação 

das culturas, mesmo com o avanço da globalização econômica, merece destaque o registro da professora 

Ana Maria D’Ávila Lopes quando diz que “no atual mundo globalizado, a defesa da diversidade cultural 

torna-se um imperativo ético indissociável do respeito à dignidade humana, conforme o disposto na 

Declaração Universal sobre a diversidade cultural da UNESCO
357

”. 

Minoria e multiculturalismo são aqui tratados de modo indissociável, pois a defesa de 

ambos vinculam-se a esses dois fatores que caminham na busca de uma sociedade mais solidária 

em que as minorias sejam respeitadas em toda a sua plenitude e amplitude, inclusive, de acordo 

com as normas e princípios constitucionais, no âmbito cultural.  

Conferimos à palavra minorias a ideia de um agrupamento de pessoas, normalmente, 

em menor número do que o que se chama maiorias e que possuem caracteres que o tipificam e 

distinguem do restante da população, em caso específico da tese, por razões étnicas lidadas a 

um grupo culturalmente homogêneo com relação de ancestralidade com africanos que foram 

escravizados e que hoje trazem consigo vínculos de solidariedade no sentido de buscar a 

preservação da sua história, território e cultura. 

Distinguem-se dos denominados grupos vulneráveis, os quais merecem igualmente 

tratamento estatal diferenciado como o são os portadores de necessidades especiais, crianças, 

adolescentes, idosos, por terem uma identidade própria enquanto grupo social. Ambos  sofrem 

algum nível de violência (ex. feminicídio) e/ou discriminação e merecem proteção especial, 

mas tecnicamente a situação dos quilombolas é a de minoria e não de grupo vulnerável.  

Segundo Mirian Andrade Santos:  

 

As minorias se traduzem em grupos específicos dentro da sociedade, com faculdades 

para sustentação de suas convicções, crenças, valores e propagação de suas culturas, 

enquanto que para a maioria dominante, são alvos de repúdios, são discriminadas e ao 

mesmo tempo são sacrificadas, no momento em que não tem o reconhecimento da 

                                                
357 LOPES, Ana Maria D’Ávila. Proteção constitucional dos direitos fundamentais culturais das minorias sob a 

perspectiva do multiculturalismo. In: Revista de Informação Legislativa, ano 45, v. 177, jan./mar., 2008, p. 28. 
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sociedade, porém, não são banidas da sociedade, apenas estão impelidas à margem 

desta, estando as minorias diante da matabilidade e da insacrificabilidade.358  

 

Ensina a professora que a matabilidade se dá a partir do não reconhecimento da cultura 

desenvolvida por essas minorias e a insacrificabilidade em razão da rejeição sofrida por tais 

grupos que não são eliminados, mas que permanecem hipossuficientes frente à sociedade, uma 

vez que estão inseridos nela, mas não possuem voz frente à maioria dominante. 

Compreendemos o multiculturalismo como o fazem Margraf e Oliveira ao dizerem que 

esse termo “designa a diferença cultural dos povos num contexto global e deve ser usada para 

designar a coexistência, na sociedade, de diferentes formas de cultura.359”.  

A tutela do multiculturalismo é uma das faces da moeda de luta constitucional pela 

defesa das minorias, pois figura como produto das práticas culturais realizadas de modo 

dinâmico na sociedade e que são diversas daquelas que são levadas a efeito pela maioria 

dominante da população. Sem desmerecer a manifestação cultural majoritária representada 

pelas telenovelas, funk, pagode, etc., há de se reconhecer a importância e o espaço, por exemplo, 

do jongo do sudeste que passou a ser considerado patrimônio imaterial da cultura brasileira360, 

dentre os quais tem proeminência o jongo rural praticado pelo Quilombo de São José da Serra, 

no Município de Valença, no Estado do Rio de Janeiro.  

O recado constitucional parece bem claro quanto à necessidade de se atribuir dignidade 

maior aos grupos étnicos formadores da nação brasileira, com o devido respeito às culturas de 

origem africana, no caso, os quilombolas, e estes, com o reconhecimento da propriedade 

definitiva sobre os territórios que ocupam, reúnem condições mais propícias para 

desenvolverem com maior nível de segurança a cultura ancestral que lhes foi legada e, assim, 

podem atender ao duplo aspecto desse direito fundamental na proteção do próprio interesse e 

aquele representado pela coletividade, em razão da possibilidade de perpetuar para as futuras 

gerações o modo peculiar de criar, fazer e viver.  

A manutenção definitiva dos territórios remanescentes de quilombos evita que se dissipe 

esse patrimônio pela absorção da cultura majoritária. 

                                                
358 SANTOS, Mirian Andrade. Reconhecimento das Minorias como substrato para o multiculturalismo. In: Revista 

de Direito Constitucional e Internacional, v. 87, abr.-jun., 2014, p. 185-186. 
359 MARGRAF, Alencar Frederico; OLIVEIRA, Priscila Sutil. Quilombos Brasileiros. Constitucionalismo 

contemporâneo e políticas públicas em defesa dos remanescentes de quilombos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2017, p. 117. 
360 O Jongo do Sudeste foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro imaterial pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Cultural (IPHAN) em 2009. Dentre as comunidades, ganhou relevo o Tambor do Quilombo 

de São José da Serra, no município de Valença, único a praticar o jongo rural. (Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_jongo_m.pdf>. Acesso em: 11 set. 2018)  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_jongo_m.pdf
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Em análise à experiência norte-americana, ensina o sociólogo francês Andrea 

Semprini361 que o ponto mais importante em torno do multiculturalismo é o respeito à diferença, 

o que transforma essa questão de uma dimensão ética maior, sendo um desafio para a própria 

civilização.  

Para além do reconhecimento e respeito da diversidade de formas de expressão que é 

marcante no multiculturalismo, o texto constitucional trata também da necessidade de fomento 

para o desenvolvimento dessas práticas. Respeitando a singularidade do outro, respeitamos a 

nossa e a do todo coletivo e será possível construir uma sociedade mais justa e solidária. 

Sobre o tema, extraímos das lições de Boaventura de Sousa Santos a importância de 

potencializar a visibilidade dessas manifestações culturais contra-hegemônicas, a fim de 

possibilitar a emancipação desse multiculturalismo que pode funcionar como um elemento que 

viabilize “uma nova articulação entre políticas de igualdade e políticas de identidade segundo 

o imperativo que enunciei: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; 

temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. 362”  

Talvez o grande desafio seja realmente o de integrar, incluir e ao mesmo tempo respeitar 

as diferenças. Não se espera que a comunidade quilombola fique apartada de outras conquistas 

sociais como o acesso a bens que a contemporaneidade, com o constante avanço da ciência, 

propiciam no tocante à saúde, educação, equipamentos urbanos e comunitários que possibilitem 

uma vida com maior nível de dignidade e também a outras formas de expressão cultural, dentre 

outras.  

O programa constitucional do Estado Democrático de Direito almeja incluir o outro, 

respeitando-o em suas diferenças. Nesse ângulo de visada, diz Habermas que a discriminação 

de uma minoria somente pode ser superada “por meio de uma inclusão que tenha suficiente 

sensibilidade para a origem cultural das diferenças individuais e culturais específicas”.  

Prossegue o autor lecionando que esse problema se torna mais agudo em sociedades 

multiculturais como é o nosso caso. Entretanto, identifica que há possibilidade de 

compatibilizar a inclusão do outro naquilo que a sociedade proporciona de conquistas nos 

diversos campos da vida quando essas sociedades estiverem: 

 

organizadas como Estados democráticos de direito, apresentam-se, todavia, diversos 

caminhos para se chegar a uma inclusão ‘com sensibilidade para as diferenças’: a 

divisão federativa dos poderes, uma delegação ou descentralização funcional e 

específica das competência do Estado, mas acima de tudo, a concessão de autonomia 

                                                
361 SEMPRINI, Andrea. PELEGRIN, Laureano (trad.). Multiculturalismo. Bauru: Universidade Sagrado 

Coração, 1999, p. 171-173. 
362 SANTOS, Boventura de Sousa. A construção multicultural da igualdade e da diferença. Oficina do Centro 

de Estudos Sociais. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 1999, p. 61. 
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cultural, os direitos grupais específicos, as políticas de equiparação e outros arranjos 

que levem a uma efetiva proteção das minorias. Através disso, dentro de determinados 

campos políticos, mudam as totalidades fundamentais dos cidadãos que participam do 

processo democrático, sem tocar nos seus princípios.363 

 

Exemplo interessante dessa busca de inclusão é o Programa Brasil Quilombola que se 

apresenta como um conteúdo de políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas 

no Brasil. Segundo informações colhidas no sítio da Secretaria Nacional de Políticas de 

Promoção e da Igualdade Racial, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, o objetivo do 

programa é proporcionar os marcos da política de Estado em favor das áreas quilombolas.   

A Agenda Social Quilombola364 surge como desdobramento dessa tentativa, atuando em 

quatro eixos. O primeiro diz respeito à consolidação da titulação da terra; o segundo envolve o 

acesso à infraestrutura e qualidade de vida, desenvolvendo ações no campo da habitação digna, 

saneamento, eletrificação, visando a atender demandas sociais no campo saúde, educação e 

assistência social. O terceiro eixo trata da inclusão produtiva e desenvolvimento local, mediante 

o apoio à produção e melhoria econômica e respeito à identidade cultural e utilização dos 

recursos naturais presentes no território.  

O último eixo se relaciona com os direitos e cidadania, com o:  

 

fomento de iniciativas de garantia de direitos promovidas por diferentes órgãos 

públicos e organizações da sociedade civil, estimulando a participação ativa dos 

representantes quilombolas nos espaços coletivos de controle e participação social, 

como os conselhos e fóruns locais e nacionais de políticas públicas, de modo a 

promover o acesso das comunidades ao conjunto das ações definidas pelo governo e 

seu envolvimento no monitoramento daquelas que são implementadas em cada 
município onde houver comunidades remanescentes de quilombos.365 

 

No âmbito da legislação federal, de boa lembrança é o artigo 8º, p. único do Estatuto da 

Igualdade Racial (Lei 12.288/10366) que após trazer uma série de direitos sociais fundamentais 

a serem deferidos à população negra no Brasil, aponta especificadamente a situação dos 

quilombolas a dizer que “os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão 

beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias 

                                                
363 HABERMAS, Jurgen. SPERBER, George (trad.). A Inclusão do Outro. Estudos de Teoria Política. São Paulo: 

Edições Loyola, p. 166. 
364 Criada pelo decreto federal nº 6.261, de 20 de novembro de 2007 que dispõe sobre a gestão integrada para o 
desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6261.htm>. Acesso em: 14 out. 2018) 
365 BRASIL. Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Programa Brasil Quilombola. 

Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/comunidades-tradicionais/programa-brasil-quilombola>. 

Acesso em: 14 out. 2018. 
366 Segundo o artigo 1º, esta lei é destinada “a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica.”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12288.htm>. Acesso em: 18 out. 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6261.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
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nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na 

atenção integral à saúde”. 

 

3.2 EFICÁCIA DA NORMA 

 

Ensina-nos Kelsen que o ordenamento jurídico não é um sistema que se apresente de 

forma ordenada, com normas jurídicas postas lado a lado. Ao contrário, há um escalonamento 

hierárquico no qual a Constituição ocupa o ápice da pirâmide legislativa ou, como prefere o 

autor, na “camada jurídico-positiva mais alta” e cuja “função essencial consiste em regular os 

órgãos e o procedimento da produção jurídica geral, ou seja, da legislação”.367 

A par do sentido histórico e político e reconhecida a sua supremacia, importa dizer que 

a Constituição integra o direito positivo368 e, por conseguinte, funciona como ordem jurídica 

fundamental de determinada comunidade. Trata-se de espécie de norma jurídica que contém 

regras e princípios que ocupam o ápice da pirâmide jurídica e política, em nosso caso, da 

República Federativa do Brasil. Segundo escólio de Luís Roberto Barroso são normas dotadas 

de supremacia, desfrutando de superioridade jurídica em relação às demais normas do 

sistema.369” 

Nas linhas doutrinárias de Peña de Moraes, na interpretação das normas constitucionais 

deve sempre ser “atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda, sendo vedada a 

interpretação que lhe suprima ou diminua a finalidade.370” 

Há entendimento no sentido de que em seu corpo há normas formal e materialmente 

constitucionais. As primeiras seriam aquelas que se encontram expressas no texto e em uma 

Constituição rígida, como o é a brasileira,  de maior estabilidade em razão do maior rigor para 

a sua alteração. Ass segundas seriam as que apontam a estrutura e os fins do Estado, a forma de 

governo, modo de aquisição do poder e os limites de ação estatal que deve obediência aos 

direitos fundamentais do homem371. Otto Bachof vê na norma materialmente constitucional o 

“conjunto das normas jurídicas sobre a estrutura, atribuições e competências dos órgãos 

                                                
367 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 9. ed. José Cretella Jr; Agnes Cretella (trad.). São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 131-132.  
368 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1.176. 
369 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 228-229.  
370 MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2018, p. 157. 
371 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, 

p. 10. 
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supremos do Estado, sobre as instituições fundamentais do Estado, e sobre a posição do cidadão 

no Estado.372”  

Seguindo tal ponto de vista, já temos visto que o artigo 68 do ADCT é uma norma 

jurídica que materializa a proteção de um direito fundamental deferido aos quilombolas 

diretamente e a sociedade indiretamente face ao patrimônio cultural vivenciado nessas 

comunidades, cuja conquista definitiva do território possibilita perpetuar para as futuras 

gerações. Em caso de adoção desse critério, seria considerada uma norma materialmente 

constitucional e, a propósito, avessa à possibilidade de reforma por força de seu artigo 60, § 4º, 

IV, o qual dispõe que é vedada a deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos 

e garantias individuais. 

Dentro das categorias de normas constitucionais, oferecidas por Luís Roberto Barroso, 

seria do tipo definidoras de direitos, aquelas “que tipicamente geram direitos subjetivos, 

investindo o jurisdicionado no poder de exigir do Estado – ou de outro eventual destinatário da 

norma – prestações positivas ou negativas, que proporcionem o desfrute dos bens jurídicos nela 

consagrados.373” 

Ocorre que mesmo a alta densidade axiológica do texto constitucional que dispõe sobre 

direitos fundamentais não é o bastante para dizer se determinada norma é autoexecutável, pois 

ainda há que se analisar, a partir do texto legislativo, acerca da necessidade ou não de outro ato 

normativo, a fim de que o direito nela materializado tenha eficácia, isto é, aptidão para produzir 

efeitos jurídicos direta e imediatamente. 

A visão que nos parece mais adequada acerca da eficácia da norma constitucional é 

aquela apresentada por José Afonso da Silva374. Em primeiro lugar, importante destacar que 

para o autor “não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam 

direitos375”, ou seja, a partir do momento em que entram em vigor, inovam a ordem jurídica do 

país que a recepciona. 

A partir desse ponto de vista tomado como premissa e seguindo a referida linha 

doutrinária, é feita uma classificação tripartite da norma constitucional quanto à eficácia e 

aplicabilidade376 e nessa toada, a norma constitucional pode ser dotada de: a) eficácia plena; b) 

eficácia contida; c) eficácia limitada ou reduzida. 

                                                
372 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, 1994, p. 39. 
373 BARROSO, Luís Roberto. Curso ... op. cit., p. 238-239. 
374 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade ... op. cit., p. 63-163. 
375 Idem, p. 81. 
376 Alguns autores como, por exemplo, Maria Helena Diniz, acrescem a essa concepção tricotômica uma quarta 

espécie que seriam as normas supereficazes ou com eficácia absoluta que seriam aquelas que possuem eficácia 

plena e não se sujeitam ao poder de emenda (art. 60, § 4º). A autora diz que tais normas possuem uma supereficácia 
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Como o próprio nome sugere, as normas de eficácia plena são auto-aplicáveis (self-

executing) e, portanto, independem de complementação legislativa, gozando de aplicabilidade 

direta, imediata e integral.  

A compreensão de tais normas passa por uma análise positiva e negativa do texto posto 

à interpretação. Dessa forma, as normas que proíbem peremptoriamente um comportamento ou 

vedam a prática de determinado ato ou ainda conferem poderes e prerrogativas, 

independentemente de complementação legal são autoaplicáveis. Pelo aspecto negativo, podem 

assim ser consideradas aquelas normas que não designem autoridades especiais ou 

procedimentos complementares para a sua execução nem a elaboração de outras normas para o 

seu devido cumprimento.   

Constituem exemplos a regra que diz ser o casamento civil e gratuita a sua celebração 

(art. 226, º 1º), que as taxas não podem ter a mesma base de cálculo que os impostos (art. 145, 

º 2º), a que diz ser proibida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar (art. 

17, § 4º). 

Em suma, nas palavras do defensor dessa classificação, normas de eficácia plena: 

 

são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou, tem 

possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 

comportamentos, e situações, que o legislador constituinte, direta ou indiretamente, 

quis regular.377 

 

As normas de eficácia contida também podem ser aplicadas direta e imediatamente, mas 

o legislador ordinário pode limitar o seu alcance de acordo com a competência delegada pelo 

texto constitucional ou pela interpretação discricionária conferida aos conceitos abertos que se 

fazem nela presentes. 

Apresentam-se, muitas vezes, com a expressão “nos termos da lei”, “fixada em lei”, etc. 

Mesmo normas que estabelecem direitos fundamentais podem depender de intervenção do 

legislador constituído como, por exemplo, a que diz ser livre a crença e convicção religiosa, 

mas não permite a invocação desse recurso para a isenção de deveres legais atribuídos a todos 

os cidadãos (art. 5º, VIII).  

Ensina o citado constitucionalista que a norma traz a sua aplicabilidade imediata e o 

conteúdo principal que não pode ser alterado diz respeito à liberdade religiosa, competindo 

                                                
paralisante que, pela peculiaridade, mereceria uma classificação a parte. (DINIZ, Maria Helena. Norma 

constitucional e seus efeitos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 109-111). Sucede, entretanto, que concordamos 

com a crítica feita por José Afonso da Silva quando diz que essa classificação confunde critério de modificabilidade 

constitucional com aplicabilidade da norma que é a questão a que se refere a divisão tripartite. Dessa forma, a 

chamada norma supereficaz nada mais representa do que uma norma dotada de eficácia plena. (idem, p. 85-86). 
377 Idem, p. 100. 
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apenas à lei complementar o estabelecimento de eventual prestação alternativa se, por exemplo, 

o dogma religioso proibir o alistamento militar obrigatório. Esse tipo de norma também pode 

trazer em seu conteúdo expressões que encarnem conceitos jurídicos determinados como, por 

exemplo, a previsão do artigo 144, o qual reza que a segurança pública é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Enfim, diz José Afonso da Silva que são normas de eficácia contida:  

 

(...) aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses 

relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da 

competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos 
termos de conceitos gerais nelas enunciados.378 

  

Normas de eficácia limitada são aquelas que preveem programas institucionais que 

devem ser executados, fixando, outrossim, diretrizes que orientarão o comportamento do poder 

público no seu funcionamento. Diferentemente das normas de eficácia contida, aqui a 

Constituição delega ao legislador futuro o efeito da norma como, por exemplo, quando diz em 

seu artigo 33 que “a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios”. 

Essas são as normas de eficácia limitada que apresentam princípios institutivos e conforme as 

lições do jurista paulista: “são aquelas através das quais o legislador constituinte traça esquemas 

gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador 

ordinário os estruture em definitivo, mediante lei”.379 

Possuem eficácia limitada normas constitucionais de princípio programático que 

evoluindo ao pensamento liberal de antanho, assumem compromissos com o intervencionismo 

estatal. Por exemplo, ao refletirmos sobre a função social da propriedade, no capítulo anterior, 

lembramos que esse princípio orienta a ordem econômica do país que, por sua vez, “tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Ora, há eficácia, 

é claro, nessa regra, mas fica na dependência do estabelecimento de condutas que cumpram 

outros objetivos constitucionais como a diminuição das desigualdades sociais e regionais, 

erradicação da pobreza e “não é fácil realizar a justiça social num sistema em que predomina a 

concentração de riqueza.” 

De acordo com o pensamento do autor, são normas programáticas aquelas: 

 

(...) normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, direta 

e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para 

serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e 

                                                
378 Idem, p. 114. 
379 Idem, p. 123. 
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administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos 

fins sociais do Estado.380 

 

Refletir, como já fizemos anteriormente, que o artigo 68 do ADCT encerra uma regra 

de direito fundamental e, portanto, terá aplicação imediata (art. 5º, § 1º) não resolve o problema, 

pois é possível existir norma com esse alto teor de significação e mesmo assim dependa de lei 

para se manifestar perante a sociedade com a amplitude devida. O inciso XXXII do artigo 5º é 

um excelente exemplo, pois em que pese ter estabelecido que o consumidor é a parte vulnerável 

na relação de consumo, previu que a lei deveria promover a sua defesa, o que acabou sucedendo 

com a edição da lei 8078/90 que trouxe ao cenário jurídico nacional o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor. 

Destarte, há a necessidade de se debruçar sobre a regra do artigo 68 do ADCT a fim de 

analisar a que natureza pertence o citado dispositivo legal, verbis: “Art. 68. Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Analisando sobre o ponto de vista eliminatório, não percebemos que o texto 

constitucional interpretado deu margem ao legislador ou ao poder público para que, no âmbito 

de sua atividade discricionária, restrinja ou estabeleça outros termos e sentidos diversos, 

circunstância que afasta a possibilidade de se tratar de norma de eficácia contida.    

Por outro lado, também não se delega à lei posterior a necessidade de estruturar o direito 

preconizado pela regra, o que retira a possibilidade de se classificá-la como norma de eficácia 

limitada.  

Não nos parece que há consistência lógica em eventual argumento no sentido de que 

haja na lei em referência apenas um traço de princípios programáticos com o objetivo que de 

futuro o Estado realize a sua concreção na medida do possível.  

Ao revés, o que se vislumbra e tem sido o entendimento corrente dos autores que já se 

debruçaram sobre o direito de propriedade do quilombola381, é que se trata de norma de eficácia 

plena, pois contêm em seu cerne todos os  elementos necessário para a direta e imediata 

aplicação, isto é, apontando os titulares do direito subjetivo (remanescentes de quilombos), a 

prestação a ser realizada (reconhecimento da propriedade definitiva) e o devedor dessa 

obrigação (Estado)382.  

                                                
380 Idem, p. 135. 
381 Por todos: SARMENTO, Daniel. Comentários ... op. cit., p. 2244. 
382 Em sentido contrário, entendendo que não há direito subjetivo de exigir essa prestação: SUNDFELD, Carlos 

Ari. Comunidades Quilombolas. Direito à Terra (Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

Brasília: 2002, p. 113.  
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Extrai-se da norma o direito subjetivo a exigir judicialmente a prestação que poderá 

encontrar no polo passivo o próprio Estado se o bem for público ou o particular que tiver o 

registro imobiliário em seu nome. 

Nesse ponto, vale o ensejo de citar o próprio jurista que nos conduziu nessa temática de 

classificação das normas constitucionais quanto à eficácia que em sua interpretação contextual 

do artigo 68 do ADCT, de modo claro e objetivo, ensina: 

 

Por meio dessa disposição a Constituição consolida, em definitivo, a propriedade das 

terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombos, sem qualquer 

outra formalidade senão a simples constatação da ocupação – pressuposto que dá 
direito aos beneficiados de obter os títulos de propriedade respectivos.383  

 

Importa, por derradeiro, esclarecer que o fato de a norma ser dotada de eficácia plena384 

não impede eventual regulamentação por lei em sentido formal (procedimento legislativo) ou 

material (por decreto). Essa situação é corrente na história constitucional, valendo lembrar a 

mais recente que foi a lei que disciplinou o processo e julgamento do mandado de injunção 

individual e coletivo (Lei 13.300/16385), estabelecendo efeitos jurídicos, legitimação, 

definições, sendo certo que desde a entrada em vigor que o Poder Judiciário tem julgado essa 

ação, pois o comando normativo que a trouxe no capítulo dos direitos e garantias individuais e 

coletivas é dotado de eficácia plena386. 

 

3.3 RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

 

No capítulo 1, foi apresentado o conceito histórico de quilombo387 que pode ser 

sintetizado na ideia de um território no qual os escravizados fugidos do regime servil formavam 

                                                
383 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 955. 
384 Em decisão do dia 5/12/2005, no julgamento do Mandado de Injunção nº 630/MA, o Supremo Tribunal Federal, 

em decisão monocrática do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu que o artigo 68 do ADCT é dotado de eficácia 

plena. (Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1828298>. Acesso em: 19 out. 

2018) 
385 BRASIL. Lei n. 13.300, de 23 de junho de 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de 

injunção individual e coletivo e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13300.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 
386 Art. 5º, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 

16 out. 2018) 
387 O cientista social André Videira de Figueiredo denomina de dicionarização o fenômeno pelo qual se conceitua 

o quilombo como um espaço de fuga e ressemantização aquele em que se faz presente um grupo étnico, 

defendendo ser esse último o critério utilizado por todas as comunidades quilombolas no Estado do Rio de Janeiro, 

o que traz o mérito de ampliar seus significados e inserir “definitivamente os grupos interessados na já ampliada 

comunidade de intérpretes. (FIGUEIREDO, André Videira. O Caminho Quilombola. Sociologia Jurídica do 

Reconhecimento Étnico. Curitiba: Appris, 2011, p. 97-98) 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1828298
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13300.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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um núcleo de resistência com vistas a conseguir a liberdade e viver dignamente de seu trabalho 

e, como já visto, também na vida de relação com outros quilombos ou até mesmo com homens 

livres. 

Resta saber, entretanto, se  esse é o melhor conceito de quilombos para a devida 

aplicação da norma constitucional ou se é necessária uma ressignificação para atender aos 

anseios sociais que parecem buscar uma atualização com a possibilidade da autoidentificação 

feita pelos membros de uma comunidade que entenda por se intitular como remanescente de 

quilombo, consoante a manutenção das mesmas práticas de criar, fazer e viver que existiam no 

período escravista e desde que demonstrem alguma ancestralidade negra, seja ela real ou mesmo 

mítica. 

No estudo do sentido da linguagem, a expressão legal “remanescentes de quilombos” se 

apresenta como um significante representado pela grafia posta e que pode trazer à cognição 

dois significados: o primeiro, com olhos para o passado, imutável, comprometido com a história 

brasileira. O segundo, mirando na senda da superação do cativeiro e da fuga, dinâmico, 

vinculado ao historicismo que possibilita o estudo atual da cultura, da própria conduta 

formadora e conformadora da sociedade brasileira, a fim de possibilitar o fomento na busca da 

emancipação de tais comunidades para um paradigma de dignidade socioeconômica. 

Adiantamos que de acordo com a maioria dos pesquisadores, o artigo 68 do ADCT merece um 

olhar afinado com o segundo significado. 

O primeiro entendimento sobre essa delicada questão caminha no sentido de que o 

conceito de quilombo é fruto de um fenômeno objetivo da historiografia e que seria um 

equívoco epistemológico grave a sua ressemantização, sob pena de se estabelecer uma 

reconstituição falsa da realidade. Como representante contundente dessa posição, citamos o 

historiador Aldemir Fiabani que assim se expressa: 

 

Efetivamente, ao se negar e não explicitar os conteúdos diversos do termo, no passado 

e no presente, desqualifica-se a objetividade do passado histórico dessas 

comunidades. Com isso, se destrói a história objetiva, escancarando-se o espaço para 

a invenção do passado e da tradição. Nos fatos, o passado e a tradição passam a ser 

controlados, definidos e inventados segundo a decisão daqueles que possuem atributos 

intelectuais, culturais e políticos para tal.388 

 

Em outra vertente, temos a opinião dos estudiosos da Antropologia e alguns de História, 

cujo pensamento vem retratado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) que entende 

pela cientificidade do procedimento de autoatribuição seguido de um trabalho de 

fundamentação teórica, metodológica, histórica da ocupação das terras, a fim de verificar a 

                                                
388 FIABANI, Adelmir. op. cit., p. 420-421. 
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eventual caracterização de uma identidade étnica que atenda ao requisito subjetivo de 

remanescentes de quilombos para assim poder se pensar em uma demarcação e titulação das de 

terras, com o objetivo  de assegurar a reprodução cultural, social e física dos quilombolas, fim 

maior do texto constitucional. 

Para a referida associação, quilombo é “toda comunidade negra rural que agrupe 

descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais 

têm forte vínculo com o passado” 389. 

Como se pode perceber, o indigitado conceito busca interpretar o modo de agir da 

comunidade como quilombola e que logra manter na atualidade o que recebeu como legado 

social e cultural dos seus ancestrais. 

Segundo essa linha de pensamento, o levantamento etnográfico, somente pode partir 

daquele que não busca, como afirma Dirceu Lindoso, “uma volta à África como ideologia do 

desenraizamento, mas um movimento que busca sua inclusão no espaço da sociedade 

nacional390”, levando a que as origens africanas sejam trazidas para o presente por meio da 

própria consciência étnica. Entender, em sentido contrário, poderia fossilizar o conceito de 

quilombo, remontando, inclusive, o período escravocrata, com o discurso, lembrança e uma 

nova atuação desse triste passado no presente que se pretende reparar e resgatar. 

Após apontar os cinco elementos que identificavam um quilombo, baseado na já citada 

conceituação fornecida pelo Conselho Ultramarino ao Rei de Portugal (1740) como sendo a 

fuga, quantidade mínima de fugitivos, localização marcada pelo isolamento geográfico, rancho 

ou morada e o pilão como símbolo da capacidade de se alimentar e reproduzir, o antropólogo 

Alfredo Wagner Berno de Almeida sustenta a necessidade de se relativizar esses conceitos, 

fugindo da frigorificação mediante a libertação da definição arqueológica, apresentando 

razões absolutamente pertinentes: 

 

Os fatores objetivos e a representação do real constituem, portanto, a realidade de 

referência. É necessário que nos libertemos da definição arqueológica, da definição 

histórica stricto sensu e das outras definições que estão frigorificadas e funcionam 

como uma camisa-de-força, ou seja, da definição jurídica dos períodos colonial e 

imperial e até daquela que a legislação republicana não produziu, por achar que tinha 

encerrado o problema com a abolição da escravatura, e que ficou no desvão das 

entrelinhas dos textos jurídicos. A relativização dessa força do inconsciente coletivo 

nos conduz ao repertório de práticas e às autodefinições dos agentes sociais que 
viveram e construíram essas situações hoje designadas como quilombo.391  

                                                
389 MATIELO, Benedito Aristides Riciluca; OLIVEIRA, Leinad Ayer. Quilombos em São Paulo: tradições, 

direitos e lutas. ANDRADE, Tânia (org.). São Paulo: IMESP, 1997, p. 47. 
390 LINDOSO, Dirceu. A Razão Quilombola: estudos em torno do conceito quilombola de nação etnográfica. 

Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2011, p. 39-40. 
391 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. op. cit., p. 62-63. No mesmo sentido: SILVA, Ane Elyse Fernandes; 

CARNEIRO, Leonardo de Oliveira. Reflexões sobre o processo de ressemantização do conceito de quilombo. In: 
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Na mesma linha hermenêutica, ensina a antropóloga Eliana Cantarino O’Dwyer392 que 

o trabalho do etnógrafo exige adentrar no mundo do outro em um engajamento que reduza as 

desarmonias e diferenças sociais e culturais entre o pesquisador e o objeto a ser pesquisado, 

destacando a importância da memória no trabalho antropológico e trazendo à consideração que 

a autodefinição do grupo quilombola que busca uma ancestralidade encontra respaldo 

constitucional.  

Em obra que condensa a identificação dos quilombos do Estado do Rio de Janeiro levada 

a efeito por antropólogos vinculados ao curso de pós-graduação da Universidade Federal 

Fluminense (PPGA/UFF), a citada professora que coordenou os trabalhos, identificou três 

denominadores comuns no reconhecimento de um território quilombola: 1º) a memória social 

do grupo; 2º) a autoidentificação precede ao trabalho antropológico, desmistificando a assertiva 

segundo a qual poderia haver uma instrumentalização prévia e técnica do uso social do termo; 

3º) mesmo na atualidade, a configuração de um quilombo tem maior relação com a antiga 

resistência feita ao poder tutelar do senhor escravista, do que com o modelo estatal idealizado 

pela Constituição.  

Oliveira e Muller noticiam: 

 

A autoidentificação não é novidade na antropologia. Já na década de 1960, 

antropólogos reconheciam que os grupos humanos constroem sua identidade a partir 

da forma como se definem, como pensam a si mesmos (Barth, 1976). Grupos 

constroem fronteiras com base em sinais diacríticos que espelham sua visão de mundo 

e que os antropólogos percebem na organização social e na cultura de tais grupos.393  

 

Aduzem ainda os professores doutores em Antropologia que cientificamente configura 

ato de extrema violência imputar a uma pessoa e, no caso, a uma coletividade uma identidade, 

arrematando que o foro mais íntimo da liberdade:  

 

(...) é poder dizer quem sou eu, sem que os outros me definam, sem que outros me 

imponham uma identidade. A luta do povo quilombola está em grande parte baseada 

                                                
Revista de Geografia, v. 6, n. 3. Juiz de Fora, PPGEO-UFJF, 2016, p. 293-304; MARGRAF, Alencar Frederico; 

OLIVEIRA, Priscila Sutil. op. cit., p. 197-200; SUNDFELD, Carlos Ari. op. cit., p. 77-81; SARMENTO, Daniel. 

Comentário ... op. cit., p. 2245-2247; VITORELLI, Edilson. Estatuto da Igualdade Racial e Comunidades 

Quilombolas. 2. ed. Salvador: Juspodium, 2015, p. 287-288; ANDRADE, Tânia; PEREIRA, Marcia Regina de 

Oliveira; ANDRADE, Marcia Regina de Oliveira. Negros do Ribeira: reconhecimento étnico e conquista do 
território. 2. ed. São Paulo: ITESP, 2000, p. 7-9; MARTINS, Cynthia Carvalho; NUNES, Patrícia Portela; 

PEREIRA JÚNIOR, Davi; Quilombos e Mocambos: As “Terras de Preto” do Maranhão e a diversidade de 

territorialidades específicas. In: OLIVEIRA, Osvaldo Martins (org.). Direitos quilombolas & dever do Estado 

em 25 anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Antropologia, 2016, p. 

71-82, dentre outros. 
392 O’DWYER, Eliane Cantarino. O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais. O caso 

das terras de quilombo no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: e-papers, 2012, p. 11-21. 
393 OLIVEIRA, Osvaldo Martins; MULLER, Cíntia Beatriz. Considerações finais. Direitos quilombolas: 

identidade, práticas culturais e território. In: OLIVEIRA, Osvaldo Martins (org.). op. cit., p. 317-318. 
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no reconhecimento da liberdade de expressar sua identidade e construí-la de maneira 

positiva, livrando-se de estereótipos e pré-noções.394 

 

Por essa diretriz de atuação, os quilombos hoje não devem ser reconhecidos a partir de 

um estudo meramente arqueológico, com vistas ao passado, ou de vínculos de hereditariedade, 

mas sim de um agrupamento humano que conta com um referencial de ancestralidade negra 

que pode até mesmo ter se aquilombado não por fuga, mas por outros fatores como com o 

próprio apoio e consentimento da sociedade que compunha o Estado escravocrata, o que parece 

convencer que não há uma homogeneidade de situações formadoras dos quilombos.  

No capítulo 1, trouxemos casos de quilombos que não foram criados a partir desse 

modelo clássico. Citamos, na ocasião, o quilombo do Leblon e da Marambaia, ambos no Estado 

do Rio de Janeiro, do Chico Rei, no Estado de Minas Gerais e a comunidade negra rural 

Pacoval, que se formou no baixo Amazonas, no Estado do Pará. 

No Direito Internacional, o critério da autoatribuição foi prestigiado pela já referida 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho que trata dos direitos dos povos 

Indígenas e Tribais, aprovada em Genebra, em 27 de junho de 1989, a qual adentrou no regime 

jurídico brasileiro por intermédio do Decreto Federal nº 5.051/04395, merecendo relevo que o 

citado ato normativo tem por objeto a proteção de direitos humanos e mesmo não emendando 

a Constituição, tem força de norma jurídica supralegal. Nesse passo, importa trazer à 

consideração o ensinamento de Flávia Piovesan quando diz que os tratados de direitos humanos 

vêm “aprimorar e fortalecer, nunca restringir ou debilitar, o grau de proteção dos direitos 

consagrados no plano normativo interno.396” 

Em tal regramento é possível verificar que dentre os princípios de política geral para a 

aplicação da legislação encontra-se a autoidentificação quando se que diz “a consciência de sua 

identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar 

os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.” (art. 1º, item 2).  

Após vincular o acerto do critério da autodefinição à Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, o professor Shiraishi Neto destaca que essa ressignificação dos 

quilombos aqui discutida está ligada ao direito dado ao sujeito de ter a consciência de si mesmo 

e sobre qual grupo pertence. Das suas lições extrai-se: 

 

                                                
394 Ibidem, p. 318. 
395 BRASIL. Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004. Promulga a Convenção no 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>. Acesso em: 18 out. 2018. 
396 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p. 193. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm


128 
 

 

A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como 

critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 

presente Convenção (item 2 do art. 1.º) Para a Convenção, o critério de distinção dos 

sujeitos é o da consciência, ou seja, da auto-definição. Em outras palavras, é o que o 

sujeito diz de si mesmo, em relação ao grupo ao qual pertence. A maneira como se 

autorrepresentam reflete a representação sobre eles por aqueles com que interagem 

com eles. Nesse sentido, tem provocado e promovido de forma deliberada uma 

verdadeira ruptura no mundo jurídico, que sempre esteve vinculado aos intérpretes 

autorizados da Lei.397  

 

No direito puramente interno, esse critério foi adotado pelo Estatuto da Igualdade Racial 

(lei 12.288/10398), cujo inciso IV do artigo 1º define população negra como sendo o conjunto 

de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 

análoga.  

A autoatribuição possibilita a que se chegue com maior rigor acerca da realidade fática, 

possibilitando uma tomada de posição isenta acerca do objeto a ser analisado, evitando-se 

arbitrariedades exógenas. Esse é o critério adotado pelo artigo 2, § 1º do Decreto Federal 

4887/03 como ponto de partida para a identificação dos remanescentes de quilombos. 

A referida norma jurídica define remanescentes de quilombos da seguinte forma:  

 

Art. 2o  - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.399 
 

Como se pode perceber, a adoção desse critério não retira o poder do Estado de sindicar 

a seriedade da proposição vinda dos interessados, via de regra, reunidos em torno de uma 

associação de moradores. À luz apenas do texto legal, é possível a verificação da exigibilidade 

da demonstração de uma historicidade própria, trato com a terra com traços de especificidade 

que identifique utilização coletiva e solidariedade entre os seus membros com vistas ao bem 

comum e, ainda, a demonstração da ancestralidade negra relacionada com o fato da escravidão. 

O que se afirma é que o início de uma identificação étnica somente pode se dar com o 

reconhecimento de si mesmo, conferindo-se, em primeira análise, ao depoimento oral dos 

interessados o mesmo valor de documentos históricos, fotografias, registros bibliográficos, 

                                                
397 SHIRAISHI NETO, Joaquim. A Particularização do Universal: povos e comunidades tradicionais face às 

Declarações e Convenções Internacionais. In: SHIRAISHI NETO, Joaquim (org.). Direito dos povos e das 

comunidades tradicionais no Brasil: declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores 

de uma política nacional. Manaus: UEA, 2007, p. 45.  
398 Segundo o artigo 1º, esta lei é destinada “a garantir à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica.”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12288.htm>. Acesso em: 18 out. 2018) 
399 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
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etc400. Na segura identificação de uma unidade étnica,  deve-se fugir dos paradigmas clássicos 

de hereditariedade, de reconhecimento linguístico e até mesmo de raça original preponderante, 

pois não se mostra seguro, sob o ponto de vista da busca de isenção necessária, que uma pessoa 

que não pertença à comunidade investigada, servindo-se de critérios objetivos próprios, se 

antecipe e apresente qualquer explicação acerca de um conhecimento que não é seu. 

Nessa toada, o Subprocurador Geral da República Aurélio Rios, baseado nos mais 

avalizados ensinamentos da moderna Antropologia, coloca:  

 

a questão central para a identificação das comunidades não são as diferenças culturais 

entre grupos percebidas por um observador externo, mas sim os sinais diacríticos, isto 

é, aquelas diferenças que os próprios atores sociais consideram significativas e que, 

por sua vez, são reveladas pelo próprio grupo.401 

 

O citado Decreto 4887/03 que se vale do critério da autoatribuição foi apontado como 

inconstitucional pela ADI nº 3239/04 proposta pelo partido DEM e, dentre várias 

considerações, atacou esse critério por dois fundamentos. O primeiro é o de dizer que o decreto 

se vale da ideia de ancestralidade ou hereditariedade, estendendo indevidamente o texto 

constitucional que fala em remanescente e, assim, somente poderia exercer o direito se na data 

da entrada em vigor da Constituição houvesse no território alguém que remanescesse do 

período da escravidão que mediante uma fuga tivesse ocupado o imóvel e se aquilombado. Em 

abono da tese, cita posicionamento de José Cretella Júnior402 que propugna interpretação literal 

e diz que a iniciativa é boa, mas utópica.  

Houve também uma contestação contra o critério da autoatribuição que na visada do 

peticionante, converter-se-ia em uma “autossugestão” com a possibilidade de um 

aproveitamento indevido de pessoas que não são efetivamente os destinatários do direito de 

propriedade. Criar-se-ia, como consta na petição inicial, “uma reforma agrária sui generis403”.  

Ocorre que a interpretação literal de uma norma constitucional tão complexa como essa 

é um equívoco, notadamente porque se persistir esse argumento, forçoso seria o reconhecimento 

de que o constituinte originário já lhe teria roubado a eficácia, pois como sabido a Constituição 

entrou em vigor cem anos após a Abolição da Escravidão, sendo praticamente impossível que 

                                                
400 Nesse sentido: MATIELO, Benedito Aristides Riciluca; OLIVEIRA, Leinad Ayer. op. cit., p. 48. 
401 REIS, Aurélio Virgílio. Quilombos e Igualdade Étnico-Racial. In: SOUZA, Douglas Martins; PIOVESAN, 

Flávia (cords). Ordem Jurídica e Igualdade Étnico-Racial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 196.  
402 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. IX. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1994, p. 4988-4989. 
403 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI/3239. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/ 

consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2227157>. Acesso em: 19 out. 

2018. 

 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2227157
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2227157
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alguém remanescesse no sentido físico como propugnado na ação judicial. A interpretação de 

uma norma constitucional deve se dar na busca da maior eficácia possível e não o contrário. 

O segundo fundamento nasce de um equívoco epistemológico, pois o reconhecimento 

étnico de um povo deve se iniciar com uma autoafirmação, mormente como é o nosso caso em 

que temos um país pluriétnico com diversas raças que o compõe. Para início de conversa, como 

alguém que, por exemplo, sempre viveu em um centro urbano poderá dar depoimento sobre a 

vida no campo?  

Ademais, a tese parece sugerir a aplicação do que seria um exótico princípio de má fé 

quando é a boa fé que deve ser presumida. Como se alguém pudesse se intitular quilombola e 

essa afirmação não fosse ser aferida, a posteriori, por técnicos especializados na temática do 

reconhecimento de etnias e, ainda, submetido tal trabalho ao crivo dos órgãos estatais 

competentes com os deveres e responsabilidades estatutárias inerentes à condição de servidor 

público. 

Releve-se, por imperioso, que os interessados são notificados e contam com prazo de 

noventa dias para, querendo, apresentarem as suas contestações ao reconhecimento 

administrativo contido no relatório que reconhece determinado território como remanescente 

de quilombo (art. 9º, Decreto 4887/03). 

Com relação a essa preocupação, em bom tempo, a presidente da Associação Brasileira 

de Antropologia, Profª Drª Lia Zanotta Machado, encaminhou aos Ministros do STF Memorial, 

no qual narra que o reconhecimento de uma comunidade como remanescente de quilombo é 

dotado de muitos requisitos de ordem formal e técnica que contempla mais de trinta itens.  

Vejamos: 

  

A tal respeito a ABA tem a esclarecer que o processo de identificação e titulação que 

se faz ao abrigo do decreto 4.887 prevê a elaboração de um detalhado relatório 
antropológico que deve contemplar mais de trinta itens, incluindo fundamentação 

teórica e metodológica, histórico de ocupação das terras, análise documental com 

levantamento da situação fundiária e cadeia dominial, histórico regional e sua relação 

com a comunidade. Inclui, ainda, a identificação de modos de organização social e 

econômica que demonstrem ser imprescindível a demarcação das terras para a 

manutenção e reprodução social, física e cultural do grupo.  

Além disso, o processo prevê a contestação administrativa por parte de quem se sentir 

lesado, sem prejuízo de recursos judiciais cabíveis. Como é do conhecimento de 

Vossas Excelências, diversas são as fundamentações legais para o reconhecimento das 

referidas comunidades e a regularização dos seus territórios, a saber: a) Instrução 

Normativa do INCRA; b) Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), aprovado 
pelo Congresso Nacional; c) Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), sancionada por nosso Parlamento e que prevê o direito à auto-

identificação. Todas esses importantes dispositivos estão sob abrigo do Artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

Os conceitos de identidade, cultura e grupo étnico questionados pela ADIn fazem 

parte de uma trajetória de mais de cinquenta anos de construção científica da 

antropologia em seus estudos de sociedades contemporâneas no sentido de que são 
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formadas por agrupamentos sociais culturalmente diferenciados, que se reconhecem 

como tais, que possuem vínculos ancestrais com seus territórios e modos próprios de 

vida. Um corpus de conhecimento antropológico mundialmente compartilhado têm 

afirmado que a identidade cultural não se herda pelo sangue e nem está congelado no 

tempo, mas se constrói por modos de vida que são históricos, dinâmicos e complexos, 

e o caso dos quilombos no Brasil é um exemplo analisado por antropólogos 

renomados em nível nacional e internacional. 

Brasília, 16/10/17.404 

 

Os profissionais envolvidos nesse reconhecimento étnico - antropólogos e historiadores 

- são especialistas capacitados para municiar a administração pública e/ou julgadores de dados 

que tratem de modo casuístico cada comunidade analisada, desde as suas origens ancestrais 

verdadeiras ou míticas, passando pela transmissão da cultura e da posse do território até o estado 

atual em que vivem e se reproduzem física e culturalmente. 

De efeito, na forma como hoje é pensada a realização da identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos, pode- se perceber a seriedade das formalidades 

contidas na Instrução Normativa do INCRA nº 57/09405 que, reconhecendo a validade do 

critério da autoidentificação, determina em seu artigo 10 uma série de medidas que devem ser 

observadas previamente para que se possa emitir o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), considerado o documento inaugural dos trabalhos tendentes a efetivar o 

direito constitucional prescrito no artigo 68 do ADCT. A rigor é tão intenso que talvez seja o 

maior entrave à efetividade constitucional das titulações. 

Em 08/02/2018, foi reconhecida a constitucionalidade do Decreto 4887/03, sendo 

julgada improcedente a ADI 3239/04 pelo pleno do Supremo Tribunal Federal406, sob a relatoria 

final da Ministra Rosa Weber. Em síntese apertada, a Suprema Corte entendeu que não houve 

invasão da competência legislativa ante ao fato já defendido aqui de que o artigo 68 do ADCT 

possui eficácia plena e, portanto, não seria o caso de um decreto autônomo proibido. 

Também restou reconhecida a validade da utilização do critério da autoidentificação, 

sendo correta a abertura da Constituição para outros saberes advindos da Antropologia 

contemporânea e que fora adotado na Convenção 169 da OIT. Assentou-se, outrossim, a 

                                                
404 ABA – Associação Brasileira de Antropologia. Ofício n. 019/2017. Disponível em: <http://www.aba.abant.org. 

br/files/20171017_59e5ee2756ec3.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 
405 INCRA. Instrução Normativa INCRA nº 57 de 20/10/2009. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/ 

legislacao/?id=78048>. Acesso em: 19 out. 2018. 
406 Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta, vencidos os Ministros Marco 

Aurélio e Ricardo Lewandowski. No mérito, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, 

que redigirá o acórdão, julgou improcedentes os pedidos, vencidos o Ministro Cezar Peluso (Relator), e, em parte, 

os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Votaram, no mérito, os Ministros Marco Aurélio e Ricardo 

Lewandowski. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que sucedera 

o Ministro Cezar Peluso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.2.2018. (Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2227157>. Acesso em: 19 out. 2018) 

http://www.aba.abant.org.br/files/20171017_59e5ee2756ec3.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20171017_59e5ee2756ec3.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78048
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78048
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2227157
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possibilidade de ser levado em consideração, para fins de medição e demarcação das terras, os 

critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos e, 

por fim, a adequação do instrumento da desapropriação para imóveis que estejam sob domínio 

registral particular. 

Por fim, importa registrar que essa tomada de posição do colendo Supremo Tribunal 

Federal de acatamento da autoidentificação representa uma prova concreta da democratização 

da interpretação do texto constitucional, conforme sustentado por Peter Häberle. Em uma 

sociedade aberta, plural, para que se alcance, em determinados casos, uma melhor exegese da 

Constituição, outros atores sociais, além do magistrado, devem participar da hermenêutica 

constitucional,o que evidencia as lições do constitucionalista alemão:  

 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este 

contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O 

destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 
tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes 

jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm eles o monopólio da 

interpretação da Constituição.407 

 

No caso, o sentido de remanescentes de quilombos surge de um dos grupos étnicos que 

formaram a nossa cultura e, por conseguinte, a civilização brasileira, sem embargo das lições 

de ordem técnica advindas da ciência da Antropologia contemporânea. 

 

  

                                                
407 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Gilmar Ferreira Mendes (trad.). 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 15. 
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4 EFETIVIDADE DO ARTIGO 68 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Ainda que entendamos pela desnecessidade de norma jurídica complementar, 

utilizaremos nesse capítulo como premissa básica o estado da arte representado pela declaração 

de constitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal do Decreto 4887/03 no julgamento 

definitivo da ADI 3239/03, já comentado anteriormente nesse estudo. 

Assim, após o aproveitamento naquilo que puder contribuir para a realização fática do 

artigo 68 do ADCT, acrescentaremos a defesa da possibilidade de busca judicial da tutela desse 

direito diretamente pelos destinatários da norma constitucional, ficando eventual indenização a 

cargo da União Federal em relação jurídica que não diz respeito aos quilombolas nem 

propriamente à sociedade que também figura como credora da prestação difusa de preservação 

desse direito cultural fundamental formador da civilização brasileira. 

 

4.2 EFETIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITÓRIA 

 

Deixamos para falar sobre a natureza jurídica da norma constitucional transitória que 

confere o direito de propriedade definitiva aos remanescentes de quilombos no momento em 

que pretendemos discutir o grau de efetividade desse direito estabelecido pelo poder 

constituinte originário diante da experiência trintenária da Constituição. 

Dois motivos nos animam. O primeiro diz respeito ao fato de que as normas transitórias 

possuem a mesma eficácia de qualquer norma constitucional e exige pronto cumprimento, ou 

seja, clamam por efetividade. A segunda é a de que diante da sua natureza, é de se esperar a 

natural perda da importância social da mesma na medida em que o seu comando se efetiva408.  

Nessa toada, temos que o artigo 68 do ADCT é norma constitucional transitória e de 

eficácia plena, porém exaurível, pois o seu conteúdo e sentido devem terminar com o pleno 

cumprimento de suas finalidades, sendo impossível, a propósito, revitalizá-las por meio de 

emendas constitucionais. 

Cabe ressaltar, entretanto, que enquanto a desejada perda de eficácia das disposições 

constitucionais transitórias não acontece, deve ser encarada como parte integrante do texto 

                                                
408 SILVA, José Afonso. Comentário ... op. cit., p. 911. 
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constitucional, a quem se deve conferir a máxima efetividade, na exata linha defendida por 

Guilherme Braga Peña de Moraes quando diz que “o princípio da máxima efetividade impõe 

que à norma constitucional, sujeita à atividade hermenêutica, deve ser atribuído o sentido que 

maior eficácia lhe conceda, sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a 

finalidade”.409 

No capítulo anterior almejamos demonstrar que o direito constitucional de propriedade 

definitiva dos remanescentes de quilombos está incluído na classificação das normas de eficácia 

plena, sendo dotado de autoaplicabilidade imediata, sem embargo da possibilidade de o poder 

público editar um decreto regulamentador para que os seus fins sejam potencializados dentro 

da burocracia estatal, na medida em que a lei impõe ao Estado que providencie a emissão dos 

títulos de propriedade.  

A noção de eficácia jurídica como propensão que a lei possui para produzir efeitos nasce 

no mundo ideal e não coincide com a efetividade enquanto fenômeno que guarda relação com 

a concretude dos direitos no mundo real. Canotilho chega a afirmar que a norma jurídica 

somente “adquire normatividade quando se transforma em norma de decisão a casos 

concretos410”, considerando-se norma de decisão a passagem de uma norma que se mostrava 

potencialmente aplicável acaba por se tornar forma de regular o caso concreto que carecia de 

solução. 

 A eficácia da norma não se confunde com a realização do direito no mundo dos fatos. 

É bem verdade que nas lições de Kelsen411, há de se depurar do Direito o sentido ideológico e 

respeitar a sua teoria pura que é representada pelo direito positivo vigente, sendo este o dever-

ser e no tocante ao artigo constitucional esquadrinhado a vigência é inegável. O destaque 

preponderante para o autor é exatamente para o estudo da vigência. Entretanto, o que se almeja 

nesse item é avançar do plano do dever ser para alcançar o ser, isto é, a realização concreta, 

fática, dos objetivos da norma jurídica. 

Nas palavras de Luís Roberto Barroso, a efetividade constitucional significa, em suma, 

“a realização do Direito, o desempenho concreto, de sua função social.”. É a materialização 

fática dos “preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever-ser normativo e o ser da realidade social412”. Em outro trabalho, de modo bastante 

contundente o autor defende que o “malogro do constitucionalismo, no Brasil e alhures, vem 

                                                
409 MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Gen/Atlas, 2018. 
410 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 1.221. 
411 KELSEN, Hans. op. cit., p. 99-100. 
412 BARROSO, Luís Roberto. Curso ... op. cit., p. 258. 
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associado à falta de efetividade da Constituição, de sua incapacidade de moldar e submeter a 

realidade social”.413 

Com a mesma concepção anterior, José Afonso da Silva se vale de outra nomenclatura, 

qual seja, denomina de eficácia social para diferenciar da eficácia jurídica, estudada no capítulo 

anterior, e que diz respeito à aptidão da norma constitucional para produzir, em maior ou menor 

grau, efeitos jurídicos. Entendendo pela importância desses dois níveis de eficácia, o professor 

aponta que a eficácia social é o alcance concreto dos objetivos da norma, orientando que: 

 

o produto final objetivado pela norma se consubstancia no controle social que ela 

pretende, enquanto a eficácia jurídica é apenas a possibilidade de que isso venha a 

acontecer.  

Os dois sentidos da palavra eficácia, acima apontados, são, pois, diversos. Uma norma 

pode ter eficácia jurídica sem ser socialmente eficaz, isto é, pode gerar efeitos 

jurídicos, como, por exemplo, o de revogar normas anteriores, e não ser efetivamente 
cumprida no plano social.414  

 

Esse prisma de observação é feito pelo que Reale415 denomina de sociologismo jurídico 

que consiste, em síntese, na identificação do Direito no mundo dos fatos e não da norma jurídica 

apenas. A eficácia social de uma norma jurídica não está na letra da lei, mas sim na sua vigência 

no mundo dos fatos sociais, na sua realização prática, circunstância que não raro fica a cargo 

da jurisprudência emanada pelo Poder Judiciário. 

O pessimismo que se vê em Lassalle416 acerca do que seria a essência da Constituição é 

exatamente o que dela não se espera, ou seja, uma folha de papel no qual se incluem escritos 

que não coincidem com o real e verdadeiro que legitimamente é expectado pelos cidadãos. Ao 

contrário, a ciência do Direito deve contar com a força normativa das normas constitucionais, 

a fim de retirar do papel as suas disposições.  

Konrad Hesse, em contraponto a tal posicionamento, em linha de raciocínio que melhor 

retrata o atual momento de maturidade da sociedade, aponta alguns pressupostos para que haja 

esse desenvolvimento no plano factual. Dentre eles, um dos raciocínios que mais se adequa ao 

caso estudado é a premissa segundo a qual o conteúdo efetivo da Constituição deve incorporar 

o estado espiritual do momento presente no tocante ao respeito à consciência geral, sem 

embargo do respeito aos contrários. Outra reflexão extremamente importante diz respeito à 

necessária ação efetiva do homem perante a sociedade no sentido de vê-la cumprida. Ensina o 

autor que a força normativa depende da práxis humana e que todos os interesses, ainda que 

                                                
413 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 255.  
414 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade ... op. cit., p. 65-66. 
415 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 434-454. 
416 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 40-41. 
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realizados momentaneamente, “não logram compensar o incalculável ganho resultante do 

comprovado respeito à Constituição, sobretudo naquelas situações em que a sua observância 

revela-se incômoda.417”  

Após tecer alguns comentários sobre a importância para o êxito de uma Constituição a 

formação de uma boa Assembleia Nacional com relação ao preparo dos eleitores, dos 

candidatos, da liberdade de deliberação, da representatividade, do reconhecimento de que o 

poder emana do povo, da preservação de valores humanitários como, por exemplo, o respeito 

às minorias, dentre outros, o professor Dalmo de Abreu Dallari chama a atenção para a 

relevância de que a Constituição seja realizada na prática, sob pena de se tornar inútil e 

desmoralizada. Diz o autor que “será totalmente inútil todo o cuidado para elaborar uma boa 

Constituição se ela não for efetivamente aplicada e respeitada por todos, governantes e 

governados.418”  

Luís Roberto Barroso apresenta proposições que seriam indispensáveis para que os 

direitos constitucionais se tornem exequíveis e tais lições parecem se adequar perfeitamente a 

esse estudo. Tais pressupostos se apresentam como sendo o senso de realidade como exortação 

para que o constituinte não legisle sobre um objetivo que seja inatingível; a observância da boa 

técnica legislativa com o fito de que as equivocidades do texto não criem empecilho para a sua 

aplicação; vontade política do Estado para tornar real o propósito da Constituição e, “por fim, 

é indispensável o consciente exercício da cidadania, mediante a exigência, por via de 

articulação política e de medidas judiciais, da realização dos valores objetivos e dos direitos 

subjetivos constitucionais.419” 

Entendemos que se encontram presentes na situação da regularização fundiária dos 

quilombos praticamente todos os pressupostos aqui referidos pelo citado professor. O objetivo 

não é inviável de ser alcançado. A lei traz em seu cerne, como já acentuou José Afonso da Silva, 

clareza no sentido de assegurar aos remanescentes de quilombos, “sem qualquer outra 

formalidade senão a simples constatação da ocupação420”, o direito de propriedade.  

Há um nível considerável de vontade política que pode ser demonstrado pela criação de 

vários organismos da sociedade civil preocupados com essa titulação e, no âmbito do poder 

público, constatamos que existe uma regulamentação federal e toda uma estrutura 

administrativa na Fundação Cultural Palmares e no INCRA para que se tire do papel o direito 

                                                
417 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Gilmar Teixeira Mendes (trad.). Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 1991, p. 20-23. No mesmo sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 1.176. 
418 DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e Constituinte. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 63. 
419 BARROSO, Luís Roberto. Curso ... op. cit., p. 259. 
420 SILVA, José Afonso. Comentário ... op. cit., p. 955. 
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deferido aos quilombolas. Também com relação ao exercício da cidadania, sendo de iniciativa 

dos interessados os requerimentos para regularização da terra, há por parte destes a 

demonstração concreta da observância desse requisito. 

Entrementes, conforme já noticiamos na introdução desse trabalho, há um déficit 

mastodôntico de efetividade no direito assegurado pelo artigo 68 do ADCT que pode ser 

constatado pela disparidade entre os quilombos reconhecidos e certificados pela instituição 

federal Fundação Cultural Palmares421 no montante atual de 3158422 quilombos para apenas 

116423 registros imobiliários levados a efeito pelo INCRA424, representando, portanto, pouco 

mais de três por cento, conforme dados oficiais coligidos dos respectivos órgãos oficiais, a 

quem se delegou o dever de conferir concretude à referida garantia constitucional.  

De acordo com o “Observatório Terras Quilombolas” da Comissão Pró-índio de São 

Paulo425, o cenário é um pouco melhor, pois a análise se dá tomando como base os processos 

                                                
421 A Fundação Cultural Palmares pertence à Administração Pública Federal Indireta vinculada ao Ministério da 

Cultura com criação autorizada pela lei federal 7668, de 22 de agosto de 1988 e que possui, dentre as suas 

atribuições, previstas no artigo 2º, III, a de realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes 

a correspondente titulação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31.8.2001). Esse papel institucional 

também é referido no artigo 4º do decreto federal nº 4887/03 que, como dito, obteve recentemente o 
reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 
422 PALMARES Fundação Cultural. Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos (CRQs) 

atualizada até a Portaria nº 238/2018, publicada no DOU de 1º/10/2018. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/crqs-01-10-2018.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
423 INCRA. Andamento de processos quilombolas. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/ 

incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
424 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é uma autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 

1.110, de 9 de julho de 1970, vinculada ao Ministério da Agricultura, com autonomia administrativa e financeira 

e jurisdição em todo o território nacional e que tem como finalidades “I - promover e executar a reforma agrária 

visando a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos 

princípios de justiça social; II - promover, coordenar, controlar e executar a colonização; III - promover as medidas 

necessárias à discriminação e arrecadação das terras devolutas federais e a sua destinação, visando incorporá-las 
ao sistema produtivo; e IV - gerenciar a estrutura fundiária do país.”. A sua estrutura interna conta com uma 

Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas vinculada à Diretoria de Ordenamento da 

Estrutura Fundiária, conforme consta do artigo 77 do seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto Federal 

8955/17: Art. 77. À Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ) compete: I - 

coordenar, supervisionar, propor atos normativos e controlar as atividades de reconhecimento, identificação, 

delimitação, demarcação e titulação dos territórios quilombolas; II - definir métodos e procedimentos relativos à 

regularização dos territórios quilombolas; III - promover a defesa dos interesses das comunidades remanescentes 

de quilombos nas questões relacionadas com a titulação de seus territórios; IV - promover a articulação 

interinstitucional necessária à solução de conflitos ocorrentes nas áreas reclamadas pelas comunidades 

quilombolas; V - analisar e encaminhar as propostas de desapropriação e aquisição de áreas privadas incidentes 

nos territórios quilombolas; VI - promover a articulação com os órgãos governamentais envolvidos na 
regularização dos territórios quilombolas; VII - propor, supervisionar, controlar e acompanhar a implementação 

de convênios, ajustes, contratos e termos de cooperação técnica relativos à regularização de territórios 

quilombolas; VIII - propor critérios e metodologia visando o controle, uso, manutenção, segurança, atualização e 

disseminação de dados para o sistema de informação, de modo a garantir que sejam contemplados as diretrizes e 

os procedimentos previstos nos atos normativos de sua competência; e IX - executar outras atividades compatíveis 

com suas competências. (Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/regimento_interno_incra_ 

2017.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018) 
425 COMISSÃO Pró-índio de São Paulo. Observatório Terras Quilombolas. Disponível em: <http://cpisp.org.br/. 

Acesso em: 20 out. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2216-37.htm#art8
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/crqs-01-10-2018.pdf
file:///C:/Users/Marcos/Documents/Disponível%20em%20http:/www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf
file:///C:/Users/Marcos/Documents/Disponível%20em%20http:/www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/regimento_interno_incra_2017.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/regimento_interno_incra_2017.pdf
http://cpisp.org.br/
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que já tramitam no INCRA e referencia titulações providenciadas por governos estaduais. 

Segundo, essa pesquisa, seriam 1696 processos abertos na referida autarquia para 175 terras 

tituladas. Tomando-se como base tal levantamento, igualmente é possível a conclusão de que 

passados trinta anos de vigência da norma transitória, esta se encontra distante do ideal 

constitucional de efetividade. 

Duas situações podem estar ocorrendo para que haja essa falta de efetividade. A primeira 

diz respeito à própria emissão dos certificados. Se esses correspondem ao correto e real 

reconhecimento dos territórios de quilombos na devida interpretação constitucional, o 

descumprimento da regra pertinente beira às raias da omissão absurda. Pode haver exagero no 

número de quilombos certificados no Brasil? Sim. Pode não haver? Igualmente, mormente em 

se tratando de uma experiência de 350 anos de escravismo e, como se viu anteriormente, sempre 

que houve esse cancro social, houve quilombo, em um fenômeno que alcança não só o Brasil, 

mas toda a América. 

Se há exagero no número apresentado, é preciso que as certidões que traduzam alguma 

equivocidade na sua lavratura a partir da autoatribuição não produza o efeito futuro de atestar 

a propriedade definitiva nos territórios de quilombo, sob pena, na linha doutrinária de Hesse e 

outros, resultar em um descrédito do povo em relação à sua Carta Magna. Se não houver, que 

se cuide de proceder aos registros imobiliários, atribuindo efetividade a uma norma 

constitucional dotada de eficácia plena.  

O que não se pode admitir diante da legalidade constitucional, é a ocorrência do atual 

estado de coisas em que um órgão público fundacional de natureza autárquica atesta e certifica 

a ocorrência de mais de três mil quilombos no Brasil, existir mais de mil e quinhentos feitos 

administrativos aguardando o regular registro imobiliário tramitando junto ao INCRA, 

autarquia federal com atribuição específica para a regularização fundiária no caso, e pouco mais 

de cem quilombos contarem com registro imobiliário na forma prevista no sistema jurídico 

brasileiro.  

Há algo errado ocorrendo nesse processo determinado pela Constituição de transformar 

a posse longeva em propriedade definitiva e é preciso investigar para dar a devida resposta a 

essa relevante questão constitucional que envolve resgate e reparação aos afrodescendentes 

quilombolas que contribuíram para a formação da sociedade pluriétnica vivenciada no Brasil, 

merecendo destaque o fato de tratar-se de norma transitória que convive no cenário jurídico 

nacional há trinta anos sem a merecida eficácia social, circunstância que compromete o 

constitucionalismo brasileiro.  
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Digno de destaque, por fim, a exortação feita por Karl Loewenstein426 quando aponta 

que uma Constituição escrita não realizada provoca diversos males sociais que, aplicando ao 

caso estudado, vão além da inobservância do texto constitucional para os destinatários diretos 

do artigo 68 do ADCT. A denominada pelo autor erosão da consciência constitucional distancia 

o povo das normas constitucionais, provoca a perda de prestígio da Lei Maior e possibilita que 

os detentores do poder deliberada e conscientemente recusem o seu cumprimento.  

Após trazer exemplos de situações nas quais a lei fundamental não foi concretizada 

pelos mais diversos motivos em vários países, mas principalmente por falta de vontade política, 

o autor arremata aduzindo que a revitalização da consciência constitucional para os 

destinatários do poder tem uma importância crucial se a sociedade democrático-constitucional 

quer sobreviver. 

 

4.3 OBJETO 

 

O objeto da titulação e registro é o território quilombola que pode ser definido como 

sendo o imóvel em que o quilombo se encontra fisicamente assentado e que permite a esse 

organismo social ter segurança jurídica sobre as terras que ocupam e que sejam efetivamente 

utilizadas para a reprodução física, incluindo-se os locais de moradia, roçados, além das áreas 

de potencial exploração extrativista, econômica, social, cultural, religiosa e de lazer. 

Os critérios para a devida identificação espacial da comunidade, conforme estudado no 

capítulo anterior, deve se orientar inicialmente pelo critério da autoatribuição, dados históricos, 

memória oral da comunidade, sem descurar da elaboração de prévio laudo antropológico com 

rigor técnico427. 

Uma preocupação que tem se mostrado na identificação e demarcação do território 

quilombola é a desconformidade entre a área reivindicada pela comunidade e que integra o 

quilombo e aquela que servirá para fins de regularização fundiária.  

                                                
426 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de La Constituición. 2. ed. Alfredo Gallego Anabitarte (trad.). Barcelona: 
Ariel, 1976, p. 222-231.  
427 No laudo antropológico dos Negros da Ribeira (Quilombos do Vale do Ribeira) que contém 154 laudas e 

contempla o reconhecimento das Comunidades Negras de Maria Rosa, Pilões, Ivaporunduva, São Pedro, Pedro 

Cubas, Nhungara, Sapatu e André Lopes adotou-se como critério para o Plano de Ação o princípio geral da auto-

identificação do território com posterior demarcação da terra, “considerando espaços de moradia, de cultivo, de 

extrativismo, de lazer, de mitos/simbologia, bem como os espaços necessários à reprodução físico/cultural dos 

quilombolas”, além de outras questões típicas dessa atividade que não convém a esse trabalho de pesquisa.  

(ANDRADE, Tânia; PEREIRA, Marcia Regina de Oliveira; ANDRADE, Marcia Regina de Oliveira. op. cit., p. 

19-21) 
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O antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida tem tido muita atuação na 

identificação dos territórios quilombolas e chama a atenção para o cuidado para que não se 

promova uma redução das terras de modo a trazer riscos para a manutenção digna da 

comunidade. Por vezes, com o intento de ver providenciada com mais facilidade a titulação da 

terra ou até mesmo com o nobre objetivo de fazer um acordo com outros pretensos proprietários 

acerca da ocupação das terras, ocorre uma “minifundiarização, com áreas de moradia e cultivo 

por unidades familiares inferiores à fração mínima de parcelamento”. Apresenta importante 

advertência que coloca em risco o escopo da norma: 

 

A possibilidade de inviabilização econômica em curto prazo e o fato de grandes 

empreendimentos encontrarem-se nos limites, como lindeiros, autorizam indagações 

sobre um futuro próximo deveras trágico, com a conversão destas pequenas áreas em 

‘viveiros de mão de obra’.428 

 

A posse de um território quilombola que por firme decisão constitucional deve ser 

convertida em propriedade definitiva é diversa da que comumente, no ambiente puramente 

privatista e individual, se analisa, pois há nela a figura da composse, na medida em que várias 

pessoas a titularizam, mas há igualmente a necessidade do acatamento da singularidade desse 

apossamento no qual essa coletividade utiliza meios de produção comunitários, possuídos e 

geridos por todos os membros da comunidade quilombola. 

Em conformidade com as lições da professora Mariza Rios: 

 

O princípio do coletivo – direito coletivo – surge no cenário do constitucionalismo 

não advindo de uma relação jurídica determinada, mas de uma realidade, da 

experiência comunitária de um povo que prevê a garantia da vida, do cultivo da terra 

livre de qualquer forma de ganância e da possibilidade de comércio da propriedade, 

da moradia, e a certeza da continuidade da vida das famílias, dos parentes e dos 

vizinhos. O espírito coletivo dessa população é direito para todos.429  

 

A doutrina admite essa possibilidade como se pode verificar no enunciado 236 aprovado 

por unanimidade na III Jornada de Direito Civil (2004) realizada pelo Conselho da Justiça 

Federal, órgão do Superior Tribunal de Justiça que prevê: “Considera-se possuidor, para todos 

os efeitos legais, também a coletividade desprovida de personalidade jurídica”.430 

                                                
428 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. As comunidades quilombolas entre os novos significados de território e o 

rito de passagem da “proteção” ao “protecionismo”. In: OLIVEIRA, Osvaldo Martins (org.). op. cit., p. 42. 
429 RIOS, Mariza. Território quilombola: uma propriedade especial. Veredas do Direito. v. 1, Belo Horizonte: 

Escola Superior Dom Hélder Câmara, 2004, p. 78. 
430 TARTUCE, Flávio. Enunciados CJF. Disponível em: <http://www.flaviotartuce.adv.br/enunciados>. Acesso 

em: 4 out. 2018. 

http://www.flaviotartuce.adv.br/enunciados
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Ocorre aqui algo que poderia se chamar de composse edilícia431, na medida em que há 

partes que constituem posse exclusiva que seria o roçado, a moradia com as acessões, 

benfeitorias e o próprio terreno anexo, assim como partes que são comuns a todos os 

compossuidores como, por exemplo, a eventual sede da associação, campo de futebol, templo(s) 

religioso(s), áreas de lazer para práticas de dança como o jongo ou apresentações culturais, 

dentre outras. Há, por assim dizer, uma posse exclusiva, individualizada e outra comunal. 

Para que sejam cumpridos os objetivos constitucionais da proteção do patrimônio 

cultural e preservação da comunidade com o seu peculiar modo de se reproduzir física, social, 

econômica e culturalmente, quando tais posses forem convertidas em propriedade com o 

registro no cartório imobiliário será fundamental que a titulação seja feita coletivamente, 

conquanto haja respeito às posses individuais.  

Acerta, nessa linha de raciocínio, o artigo 17 do Decreto 4887/03 quando preconiza:  

 

a titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de 

título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com 

obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de 

impenhorabilidade.432 

 

A propriedade, criada pelo artigo 68 do ADCT, difere de todas as outras formas de 

aquisição conhecidas pelo Direito. A propriedade, uma vez registrada, criará um condomínio 

pro indiviso entre os quilombolas, sendo proibida a venda a fim de não estimular a especulação 

imobiliária, valendo o registro de que várias áreas de quilombos que se formavam, no mais das 

vezes, em rincões escondidos no país, hoje podem se encontrar em locais que ostentam 

considerável valor econômico.  

Como salienta Mariza Rios, a moral camponesa traz consigo a compreensão de que a 

relação da comunidade com a terra tem a marca da vida e “a terra é para viver não para 

negociar433”.  A terra para negociar afastaria o princípio naturalmente coletivo desse direito 

nascido diretamente da Constituição cidadã. 

                                                
431 A matriz utilizada aqui é a que se encontra no artigo 1331, caput, do Código Civil quando se refere ao 

condomínio edilício dizendo que “pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que 
são propriedade comum dos condôminos.”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ 

l10406.htm>. Acesso em: 4 out. 2018). A diferença é que enquanto não há o reconhecimento da propriedade 

definitiva com o devido registro no cartório imobiliário, a situação da comunidade dos remanescentes de 

quilombos é a situação possessória. 
432 BRASIL. Decreto n. 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>. Acesso em: 4 out. 2018. 
433 RIOS, Mariza. op. cit., p. 78. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Ante ao interesse da coletividade pela preservação da cultura de que já se falou em outra 

parte, o território quilombola não pode ser usucapido, ainda que exerça posse ad usucapionem 

por período de tempo previsto em lei para a ocorrência da prescrição aquisitiva. 

Uma importante forma de ascensão econômico-social de qualquer programa de 

regularização fundiária é a possibilidade de ter acesso a financiamentos para atividades rurais 

com taxas de juros mais justas em razão da garantia real que pode ser disponibilizada e pela 

própria intervenção do Estado na economia. Ocorre, contudo, que em razão do interesse público 

na preservação cultural do quilombo, tais bens devem ser impenhoráveis como assinala o 

decreto e que deverá nortear eventual lei federal que se proponha a regular o tema.   

O correto critério de imposição dos gravames da inalienabilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade, na forma do artigo 17 do Decreto 4887/03 é utilizado para o registro do 

território quilombola, por analogia, à demarcação e titulação da posse e usufruto permanente e 

exclusivo do território tradicionalmente ocupado pela população indígena, uma vez que o 

parágrafo quarto do artigo 231 da Constituição prevê que “as terras de que trata este artigo são 

inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.434”. A preservação do 

patrimônio étnico-cultural exige a cautela tomada pelo constituinte. 

Em razão de compromissos assumidos com efeitos jurídicos e econômicos importantes, 

o decreto também faz referência expressa à participação da comunidade em todos os passos a 

serem tomados no rumo da titulação por si ou por representantes (art. 6º do Decreto 4887/03), 

nesse sentido incluída a possibilidade de não querer participar de ato, programa ou projeto 

desenvolvido com vistas a tal fim.  

A representação política da comunidade quilombola é normalmente desempenhada por 

associações legalmente constituídas (art. 17 do Decreto 4887/03). 

 

4.4 INSTRUMENTOS APTOS À TITULAÇÃO DEFINITIVA DO TERRITÓRIO 

QUILOMBOLA 

 

Nesse item pretendemos discorrer sobre possíveis instrumentos de regularização 

fundiária do território quilombola para fins de efetivação do direito previsto no artigo 68 do 

                                                
434 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Constituicao.htm>. Acesso em: 5 nov. 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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ADCT. Alguns já utilizados e previstos no precitado Decreto 4887/03, outros que 

apresentaremos como sugestão de encaminhamento.  

 

4.4.1 Aquisição originária da propriedade 

 

A aquisição de um bem pode se dar de forma originária ou derivada. A primeira ocorre 

quando a aquisição não decorre de relação jurídica anterior, acarretando um direito novo. A 

segunda ocorrerá quando o pertencimento de determinada titularidade nascer de uma relação 

jurídica antecedente no âmbito causal. Em síntese, pode- se dizer que aquisição originária é 

aquela em que a aquisição do direito não decorre da transferência do bem. O direito de 

propriedade, na origem, vem para o titular imaculado de eventuais vícios que pudessem existir 

em relações jurídicas anteriores.  

A aquisição originária tem como exemplos eloquentes a apreensão de coisa de ninguém 

(res nullius), abandonada (res derelicta) ou mesmo pertencente a outrem sem que tenha havido 

uma oposição do verdadeiro titular como pode suceder na usucapião. Os contratos de compra e 

venda, doação e permuta e sucessão hereditária, conquanto a transferência se dê, em regra, pela 

tradição em se tratando de móveis e pelo registro em caso de imóveis, constituem exemplos de 

aquisição derivada inter vivos e mortis causa, respectivamente.  

 

O modo originário de aquisição da posse dá origem à chamada posse natural, pois a 

obtenção se dá a partir do fato da apreensão, por exemplo, de um bem abandonado ou 
da obtenção do poder fático sobre um bem435.  O modo derivado de aquisição da posse 

cria a chamada posse civil, pois decorre de uma relação jurídica de transmissão da 

posse.  

A grande importância prática da diferenciação das formas de aquisição está em que 

na aquisição originária não há que se falar em vícios anteriores que maculem a sua 

essência, ao passo que se na aquisição derivada é possível que esteja contaminada por 

defeitos na sua gênese, tais como uma invalidade do título, aquisição a non domino, 

dentre outros.436  

 

Classicamente, temos a lição de Lafayette Rodrigues Pereira437, segundo a qual pela 

apreensão o titular torna possível imediatamente dispor da coisa e excluir qualquer ingerência 

estranha. De boa lembrança, o fato de que mesmo a posse que tenha tido uma origem ilícita 

como é o caso da ocupação de um território por um escravizado, é possível o convalescimento 

dessa lesão pelo decurso do tempo, estando hoje essa questão prevista no artigo 1208 do Código 

Civil, o qual reza que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como 

                                                
435 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. v. 10. 3 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 147. 
436 Idem. 
437 PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1942, p. 51-52. 
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não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a 

violência ou a clandestinidade”.438 

A filosofia pregada por Kant também legitima a primeira posse de um pedaço de terra, 

sendo um direito natural o apossamento de um bem, sendo lei vinculada à razão prática que 

confere ter o possuidor direito de exigir de todas as outras pessoas um dever geral de abstenção 

frente a aquele que primeiro exerceu a posse sobre o bem. Integraria também a razão prática o 

fato de que o primeiro possuidor não necessita certificar a sua posse, aplicando-se a máxima 

beati possidentis (bem-aventurados os que estão na posse), pois não encontrará a necessidade 

de demonstrar a legitimidade de sua posse. 

A posse de terras no solo brasileiro para a afirmação do direito social fundamental da 

moradia e do trabalho equivale à posse no estado da natureza e justifica a sua defesa pelo título 

conferido pelo próprio apossamento ab origine. Nesse sentido, expõe Kant:  

 

Desta forma, se alguém, por exemplo, tomar posse de um pedaço de terra separado é 

um ato de escolha particular sem ser, por isso, arbitrário. O possuidor funda seu ato 

numa posse inata em comum da superfície da terra e numa vontade geral que 

corresponde a priori, que permite sua posse privada (de outra maneira, coisas 

desocupadas seriam tornadas em si mesmas, e de acordo com uma lei, coisas que a 

ninguém pertencem). Por ser o primeiro a tomar posse, ele originariamente adquire 

um definido pedaço de terra e resiste mediante o direito (iure) a qualquer outra pessoa 

que lhe barrasse fazer uso privado dele. Contudo, posto que ele se acha num estado 

de natureza, não pode fazê-lo por meio de procedimentos legais (de iure) porque 
realmente não existe qualquer lei pública nesse estado. 

.... 

Em síntese, o modo de ter alguma coisa externa como sua num estado de natureza é 

posse física que tem a seu favor a presunção jurídica de que será convertida em posse 

jurídica através de sua união com a vontade de todos numa legislação pública, e em 

antecipação a isto é válida comparativamente como posse jurídica.439 

 

Verifica-se, ainda, nas lições do filósofo alemão, a necessidade de conversão do estado 

da natureza em que se acha a posse para o estado de direito que, à luz do ordenamento pátrio, 

seria o reconhecimento da propriedade como direito definitivo. Em que pese a importância 

econômica e social da posse, o filósofo enaltece a conversão desse estado provisório em 

definitivo segundo a lei civil a fim de se conferir segurança jurídica. 

Outra questão factível e que pode ser enfrentada em processo judicial é a possibilidade 

de sucessão de titularidade da posse originária que por força de lei é transmitida aos 

descendentes, na medida em que os remanescentes de quilombos guardam ancestralidade com 

escravizados e, portanto, presume-se que são titulares do direito de saisine previsto no artigo 

                                                
438 BRASIL. Lei n 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 23 out. 2018. 
439 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Bauru: Edipro, 2003, p. 96-102. 
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1.784 do Código Civil440, não olvidando, outrossim, que o dilema do caso concreto pode 

envolver uma transmissão inter vivos da posse a alguém que permaneça no quilombo, mantendo 

os peculiares modos de criar, fazer e viver estabelecido na comunidade a que já se referiu 

anteriormente.  

Essa posse originária, pela regra de subsunção operada com a incidência do artigo 68 

do ADCT, renderá ensejo a que se reconheça uma aquisição igualmente originária à semelhança 

do que se verifica na usucapião441 em que, como ensina Moraes Salles, a propriedade do bem é 

consolidada pelo simples preenchimento dos requisitos legais, “sem se indagar de transmissão 

pelo titular anterior, que perdeu a propriedade. Em outras palavras, desaparece uma propriedade 

e surge outra; todavia, não se pode afirmar que tenha havido transmissão.442”. Em abono dessa 

tese, Natal Nader aponta não haver relação de causalidade entre o domínio anterior e o atual do 

usucapiente, pois este não adquire o bem de ninguém, não havendo, portanto, transmissão. O 

autor afirma que “dá-se simplesmente, a morte de um anterior direito de propriedade, se acaso 

existiu, e o surgimento de um direito novo em favor do usucapiente, sem nenhuma vinculação 

com seu antecessor443”. 

Na jurisprudência, desde o enfrentamento dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal, 

a fim de definir se a usucapião ensejava fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis , há o reconhecimento unânime pela natureza originária dessa aquisição444. 

Ainda que o modo de aquisição aqui discutido não se confunda com usucapião, sob pena 

de se imaginar absurdamente que se teria uma prescrição aquisitiva de cem anos para uma posse 

originalmente surgida de um quilombo, discriminando às avessas aquele que deveria ser 

tutelado, temos que há semelhança entre os institutos no tocante ao reconhecimento da natureza 

                                                
440 Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 23 out. 2018) 
441 Em posição minoritária: “considera-se originária a aquisição, quando o indivíduo, num dado momento, torna-

se dono de uma coisa que jamais esteve sob o senhorio de outrem. Assim entendendo, não se pode atribuir ao 

usucapião essa qualificação, porque é modalidade aquisitiva que pressupõe a perda do domínio por outrem, em 

benefício do usucapiente. Levando, pois, em conta a circunstância de ser a aquisição por usucapião relacionada 

com outra pessoa que já era proprietária da mesma coisa, e que perde a titularidade da relação jurídica dominial 

em proveito do adquirente, conclui-se ser ele uma forma de aquisição derivada.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

op. cit., p. 118). 
442 MORAES SALLES, José Carlos de. Usucapião de bens imóveis e móveis. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 50-51.  
443 NADER, Natal. Usucapião de Imóveis. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 13. No mesmo sentido, dentre 

outros: GOMES, Orlando. op. cit., p. 187. 
444 “Imposto de transmissão de imóveis. Alcance das regras dos arts. 23, inc. I, da Constituição Federal e 35 do 

Código Tributário Nacional. Usucapião. A ocupação qualificada e continuada que gera o usucapião não importa 

em transmissão da propriedade do bem. À legislação tributária é vedada ‘alterar a definição, o conteúdo e o alcance 

dos institutos, conceitos e formas de direito privado’ (art. 110 do C.T.N.). Registro da sentença de usucapião sem 

pagamento do imposto de transmissão. Recurso provido, declarando-se inconstitucional a letra ‘h’, do inc. I, do 

art. 1o, da lei no 5.384, de 27.12.66, do Estado de Rio Grande do Sul” (RE no 94580/RS, Rel. Min. Djaci Falcão, 

DJ de 7 jun. 1985) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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originária da aquisição após um período de tempo que remonta historicamente ao período 

escravocrata. 

 Esse entendimento tem sido prestigiado pela jurisprudência, conforme se pode ver 

exemplificativamente de trecho da decisão proferida, por unanimidade, no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, sob a relatoria do Desembargador Federal José Lunardelli: 

 

Na hipótese dos autos, não há que se apegar ao fato de haver título ratificatório com 
força de escritura pública outorgado pelo INCRA à particular em 1983, para retirá-lo 

do domínio público. Mesmo que os particulares sejam portadores de título, ele poderá 

ser inoponível à União, mesmo sendo a transcrição imobiliária muito antiga, uma vez 

que a titularidade de áreas remanescentes de quilombos tem natureza originária.445 

  

O que se pretende demonstrar é que a singular aquisição da propriedade de um território 

remanescente de quilombo em tudo retrata uma aquisição originária como se pode verificar da 

explanação de Rizzardo genericamente ao aludir:  

 

Não se constata uma relação jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular 

da propriedade. Inexiste a transmissão do bem por uma pessoa a outra. O adquirente 
torna sua a coisa, passando a exercer o domínio sobre ela sem que de outra pessoa 

tenha havido transmissão.446  

 

Em outro giro, continua o autor esclarecendo que será derivada quando a aquisição se 

der pela transmissão, isto é, “a propriedade passa para um novo titular em razão de um contrato, 

transferindo-se de uma pessoa para a outra pela tradição ou transmissão imobiliária”.447 

Dessa concepção não discrepa Moreira Alves quando diz que “o modo de aquisição é a 

título originário quando não há conexão entre o direito de propriedade que surge dele e o direito 

de propriedade precedente” para em seguida arrematar com a assertiva lógica de que na 

aquisição derivada “o direito de propriedade se adquire mediante a transferência dele feita pelo 

proprietário anterior”.448 

Pelo que se depreende da formação histórica da propriedade imobiliária analisada no 

primeiro capítulo, o território quilombola pode se encontrar hoje tendo como origem uma terra 

devoluta (o que é bem provável pelo estudo que desenvolvemos acerca da evolução da 

propriedade imobiliária no Brasil), em uma sesmaria ou até mesmo registrado no cartório 

imobiliário em nome de um particular.  

                                                
445 BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação/Reexame Necessário nº 0002501-60.2008.4.03.6002/MS. 3ª 

Região. Julgado em 21 nov. 2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

BuscarDocumentoGedpro/1268880>. Acesso em: 5 nov. 2018. 
446 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 244.  
447 Ibidem. 
448 ALVES, José Carlos Moreira. op. cit., p. 357. 



147 
 

 

Em todas essas situações, o reconhecimento em favor da comunidade que efetivamente 

demonstrar ser oriunda de um quilombo, deverá receber do Estado o reconhecimento da 

propriedade definitiva que se dará de modo originário e não derivado, na forma preconizada 

pela lei maior.  

 

4.4.2 Imóveis públicos 

  

Os bens públicos podem ser confundidos com a ideia de domínio público que 

compreenderia todos os bens de utilização do poder público, mas também aqueles que permitem 

o uso direto ou indireto por parte de toda a coletividade. Também podem ser vistos dentro de 

uma amplitude de sujeição política dos bens que se situam em um Estado e a ele se submetem 

em razão da supremacia da ordem pública. Nesse caso, incluem-se os bens públicos 

propriamente ditos, os particulares e, ainda, os que não se apropriam, mas podem estar 

submetidos à regulamentação estatal como, por exemplo, o espaço aéreo. A estes últimos se 

atribui o nome de domínio eminente449.  

Também não se encontra no espectro do estudo, ao menos nesse momento, a repartição 

de titularidades dominiais definidas na Constituição à União Federal (art. 20450), Estados (art. 

26451), tampouco os bens, serviços e instalações, conforme previsto na lei orgânica de cada ente 

federativo municipal, pois o artigo 68 do ADCT não distingue qual o ente federativo que está 

obrigado a emitir os títulos de propriedade, o que leva à conclusão que são todos e que, por 

conseguinte, essa identificação não se reveste de nenhuma importância para nosso estudo. 

A análise que será feita nesse item envolve os bens que podem pertencer ao Estado 

enquanto ente com capacidade, na forma da lei, para adquirir direitos e contrair deveres na 

ordem civil, e, portanto, aptidão jurídica para operar a transmissão do domínio aos titulares de 

propriedade do território quilombola, de acordo com a determinação constitucional pertinente.  

Nessa perspectiva lógica, ao direito civil cabe informar que os bens públicos nacionais 

são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno452 representadas pela 

União Federal, Estados-membros e o Distrito Federal, Municípios, Fundações Públicas, 

Autarquias, ou, ainda, outras entidades públicas criadas a partir de determinação legal. 

                                                
449 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 1121-1122.  
450 Art. 98, Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito 

público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 24 out. 2018) 
451 Ibidem. 
452 BRASIL. Lei n 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 24 out. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Importa ainda trazer à consideração que no tocante à destinação, os bens públicos são 

classificados pelo Código Civil453 da seguinte maneira: a) bens públicos de uso comum do povo 

que possibilitam a utilização indistintamente por todos os membros da coletividade como as 

praças e estradas, por exemplo; b) bens de uso especial que são bens afetados a determinado 

fim de interesse público como a sede de repartições públicas e outras áreas em que se 

desenvolva algum serviço pela administração pública; c) bens dominicais que pertencem ao 

poder público e se encontram desafetados a um fim específico de interesse coletivo. São bens 

dominiais do estado decorrentes de relações jurídicas de direito pessoal ou real. 

Quanto aos bens públicos de uso comum do povo e de utilização específica ao interesse 

da administração pública não vemos como ser possível, salvo uma desafetação fática e tácita 

extremamente e de longo prazo, a existência de um quilombo. Tais bens encontram-se fora de 

comércio e não são passíveis de exercício possessório por parte do particular, salvo 

aquiescência do Poder Público, os bens de uso comum do povo e os de uso especial, os quais 

são considerados inalienáveis (art. 100, CC454). Eventual ocupante será qualificado como 

detentor, sem direito possessório algum. 

A possibilidade de reconhecimento de propriedade quilombola restringe-se à classe dos 

bens dominicais, pois se encontram desafetados e se mostram como residuais em relação ao 

restante do patrimônio imobiliário público. São dominicais os bens que estiverem registrados 

no cartório imobiliário em nome de qualquer das pessoas jurídico de direito público interno 

Sucede, entretanto, que há uma categoria de bens que se colocam em um meio-termo entre o 

património público e o privado: as chamadas terras devolutas. 

A natureza jurídica de terra devoluta é controvertida455.  

Para uns, constituem uma espécie de bens dominicais e, portanto, integram a categoria 

de bem público, bastando para tanto uma interpretação literal dos artigos 20, II e 26, IV, da 

Constituição. Outro argumento a ser utilizado, diz respeito ao estudo feito no capítulo primeiro 

quando traçamos uma memória da história fundiária brasileira e vimos que os bens imóveis que 

não foram incorporados ao patrimônio particular pelo registro cartorial deveriam ser 

                                                
453 Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; II - os 

de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 

estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio 

das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 24 out. 2018) 
454 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem 

a sua qualificação, na forma que a lei determinar. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

2002/l10406.htm>. Acesso em: 24 out. 2018) 
455 SILVA, Leandro Ribeiro. Propriedade Rural. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 171-185. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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considerados públicos por expressa previsão do artigo 1º da Lei de Terras456 (Lei 601/1850). 

Valemo-nos do escólio do professor José dos Santos Carvalho Filho quando diz que “se essas 

terras eram originariamente públicas, passando ao domínio privado pelas antigas concessões de 

sesmarias e de datas, parece-nos lógico que os particulares é que precisam demonstrar, de algum 

modo, a transferência da propriedade457”.  

Outro entendimento é o de que esse bem somente passaria à titularidade pública após 

regular discriminação realizada nos moldes da Lei Federal 6383/76, valendo como fundamento 

para esse posicionamento os seguintes: (1o) prevê o artigo 99 do Código Civil que os bens 

públicos são os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais, não se referindo às 

terras devolutas; (2o) dispõe o artigo 98 do Código Civil que todos os bens que não forem 

públicos, reputam-se particulares; (3o) o artigo 188 da Constituição da República reza que a 

destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o 

plano nacional de reforma agrária. Note-se que a conjunção aditiva “e” sugere duas classes de 

bens distintas, a saber: os bens públicos e as terras devolutas (bem não público)458; (4o) existe um 

procedimento especial previsto na Lei federal no 6.383/76 para a discriminação de terras 

devolutas, cuja decisão, judicial ou administrativa, possui natureza constitutiva, ensejando a que 

apenas após a discriminação da terra é que ela pertencerá ao Poder Público, uma vez que a 

presunção de terras no Brasil é privada e não pública459. 

Parece-nos que a posição mais adequada é a segunda por atender ao fato de que a posse 

deve ser funcionalizada, sendo ponto constitucionalmente significativo a verificação desse 

pressuposto para aferir acerca da prescritibilidade ou não do bem. Se o particular está atribuindo 

uso social ao imóvel, por exemplo, pelo trabalho e/ou moradia, será o caso de reconhecer a 

usucapião do bem, preenchidos, evidentemente, os demais requisitos legais.  

Tal entendimento tem sido prestigiado pela jurisprudência quando o tema é enfrentado 

em ações de usucapião nas quais o poder público, na linha de posicionamentos de 

administrativistas, defende que por não ter registro o imóvel seria público460. Nessa ótica, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça “reiterou que a inexistência de registro 

                                                
456 “Art. 1o Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Excetuam-
se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais poderão 

ser concedidas gratuitamente.”. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm>. 

Acesso em: 24 out. 2018) 
457 CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 1.189.  
458 Esse posicionamento não conta com a aquiescência do Supremo Tribunal Federal (STF, 2ª Turma, RE nº 

834.535/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, unânime, julg. em 15/03/2016).  
459 Ex: AgRg no REsp nº 597.623/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17 dez. 2009.  
460 No mesmo sentido: Súmula 15, TJRJ: “A inexistência de registro imobiliário não faz presumir seja o imóvel 

público.”.  



150 
 

 

imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja 

público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao 

reconhecimento da prescrição aquisitiva.” (REsp 964.223-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 18/10/2011, Informativo nº 485/2011). 

Importa destacar que o Código Civil inclui o bem dominical como alienável, indicando, 

portanto, que o mesmo não é extra commercium e sim in commercium (art 101461). A confirmação 

dessa possibilidade possessória também pode ser percebida na regulação da concessão especial 

de uso para fins de moradia criada pela Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, 

em vigor até os dias atuais, por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11 de 

setembro de 2001462, que respeitando as situações jurídicas pretéritas, não submete as medidas 

provisórias anteriores à sua vigência à perda da eficácia acaso não sejam convertidas em lei no 

prazo de 60 dias. O artigo 1o da referida medida provisória prevê expressamente a posse de bem 

público como requisito para o direito subjetivo à concessão especial de uso para fins de 

moradia463.  

Já vimos que o reconhecimento de propriedade definitiva sobre território quilombola 

encontra como premissa básica o exercício prévio da posse e esta existe sobre bem público 

dominical464, notadamente a posse funcionalizada como já teve ocasião de decidir o Superior 

Tribunal de Justiça, ao afirmar que “nessa ordem de ideias, tendo sempre em mente que a posse 

deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre 

a res e garantindo sua função social, é que se reconhece, de forma excepcional, a posse pelo 

particular sobre bem público dominical. O critério para aferir se há posse ou detenção não é o 

estrutural e sim, o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou 

não ser objeto de atos possessórios por um particular...” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.296.964-

                                                
461 Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 25 out. 2018) 
462 Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até 

que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm>. Acesso em: 25 

out. 2018) 
463 Art. 1o  Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e 

finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial 

para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 

qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.   (Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017). (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2220.htm>. Acesso em: 25 out. 2018) 
464 ALVES, José Carlos Moreira. Posse. Estudo Dogmático. v. II. t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 173; 

FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. op. cit., p. 178; ARAÚJO, Barbara Almeida. A posse dos bens públicos. Rio de 

Janeiro: Editora Gen/Forense, 2010, p. 143. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp964223
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1296964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2220.htm
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DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016 

– Informativo nº 594/2017.  

Marcelo Milagres dá o perfeito tom dessa discussão, posto que a submete à 

funcionalização dos institutos e arremata aduzindo ,então, que “se o Poder Público não atribui 

à coisa da sua titularidade uma funcionalidade social, é legítimo reconhecer-se a realização 

dessa função pelos particulares465”. 

Enfim, o que se mostra relevante nessa quadra do estudo é o fato de que presente a 

situação dominial pública, tornar efetivo o comando constitucional não deverá oferecer maiores 

complexidades. 

De efeito, uma vez constatada a seriedade da pretensão dos interessados com relação a 

se tratar de um território remanescente de quilombo, no âmbito de seu poder administrativo, o 

poder público atestará o domínio, emitindo o título correspondente que será registrado no 

cartório do registro de imóveis, tendo em vista que o artigo 68 do ADCT impõe ao Estado tal 

dever: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”. 

Para fins de exemplo de cumprimento dessa determinação, o Estado de São Paulo aprovou a 

Lei nº 9.757/97466 que autoriza o poder executivo a expedir títulos de legitimação de posse467 

aptos a serem registrados como propriedade no registro imobiliário. 

                                                
465 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, p. 181. 
466 O Governador do Estado de São Paulo: Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 

seguinte Lei: Artigo 1º - O Estado expedirá títulos de legitimação de posse de terras públicas estaduais aos 

Remanescentes das Comunidades de Quilombos. Parágrafo único - Não se aplica à hipótese prevista neste artigo 
o limite de 100 (cem) hectares previsto no artigo 11 da Lei n. 4.925, de 19 de dezembro de 1985. Artigo 2º - O 

título de legitimação de posse será expedido, sem ônus de qualquer espécie, a cada associação legalmente 

constituída, que represente a coletividade dos Remanescentes das Comunidades de Quilombos, com obrigatória 

inserção de cláusula de inalienabilidade. Artigo 3º - O Poder Executivo estabelecerá, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir da data da publicação desta lei, as diretrizes que definirão os Remanescentes das 

Comunidades de Quilombos beneficiários, bem como os critérios de territorialidade para a demarcação de suas 

posses, garantida a participação das associações referidas no artigo anterior. Artigo 4º - Aplica-se subsidiariamente 

o disposto na Lei n. 3.962, de 24 de julho de 1957, exceto em relação à posse por preposto e à obrigatoriedade do 

pagamento da taxa de transferência. Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. (SÃO PAULO. 

Lei estadual n. 9.757, de 15 de setembro de 1997. Dispõe sobre a legitimação de posse de terras públicas 

estaduais aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos, em atendimento ao artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/ 

centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/prolei9757.htm>. Acesso em: 10 out. 2018) 
467 O art. 29 da lei 6383/76 permite que a União Federal outorgue legitimação de posse de imóvel de sua 

propriedade nas seguintes condições: “O ocupante de terras públicas, que as tenha tornado produtivas com o seu 

trabalho e o de sua família, fará jus à legitimação da posse de área contínua até 100 (cem) hectares, desde que 

preencha os seguintes requisitos: I - não seja proprietário de imóvel rural; II - comprove a morada permanente e 

cultura efetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.”. Esse dispositivo pode ser utilizado por analogia em relação 

aos quilombos rurais. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm>. Acesso em: 25 

out. 2018) 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1296964
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm
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Essa orientação foi adotada nos artigos 10 a 12 do Decreto 4887/03468 e conta com uma 

experiência muito bem sucedida no Estado do Rio de Janeiro, cuja titulação foi em data anterior 

ao citado comando normativo federal. Trata-se do Quilombo Campinho da Independência, no 

Município de Paraty469, em que o Estado do Rio de Janeiro lavrou escritura pública de atestação 

de domínio com encargos de inalienabilidade já devidamente registrada no cartório de imóveis 

local em nome da associação de moradores respectiva (Livro no 2-A, Fichas 2.960 e 2.961, 

Registro no 1, Matrícula no 2.159, em 23 de março de 1999).  

A Lei 13.465/17470 que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana prevê a 

figura jurídica da legitimação fundiária para possuidores de baixa renda. Tal instrumento se 

constitui como forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato 

do poder público que pode se dar sobre posse de bem imóvel público ou mesmo privado. Não 

há sobre essa lei nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheça 

inconstitucionalidade, tornando-se importante precedente legislativo a demonstrar a 

possibilidade jurídica de o Estado atestar o domínio de imóveis seus em favor de particulares, 

desde que estejam presentes os requisitos determinados pela lei. A nosso viso, a legitimação 

fundiária como instituto jurídico pode ser utilizada em eventual legislação superveniente para 

a efetivação das titulações de territórios quilombolas sediados em imóvel público. 

O nomen juris que se for conferido ao título é de somenos importância. A concepção 

segundo a qual os bens públicos não podem ser doados já não mais se impõe, estando prevista 

                                                
468 Art. 10.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos 

de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas 

cabíveis para a expedição do título. Art. 11.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa 
de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, 

a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas 

comunidades, conciliando o interesse do Estado. Art. 12.  Em sendo constatado que as terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>. Acesso em: 24 out. 2018) 
469 Após o reconhecimento dessa propriedade de 287 hectares situada há 20 Km de Paraty, entre os povoados de 

Pedras Azuis e Patrimônio, banhado pelo Rio Carapitanga, esse quilombo experimentou importante emancipação 

social e econômica em favor das famílias do local (cerca de 150), contando com posto de saúde e a escola municipal 

campinho, comércio de produtos de artesanato fabricados no local, plantação de arroz, milho, casa de farinha, 

ervas, árvores frutíferas, criação de porcos e galinhas, dentre outros. (Disponível em: <http://www.paraty.com.br/ 
blog/quilombo-do-campinho>. Acesso em: 24 out. 2018) 
470 Segundo a citada lei, para que o poder público possa reconhecer a propriedade de um imóvel público para fins 

de regularização fundiária, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos: a) tratar-se de regularização fundiária 

urbana de interesse social (Reurb-S); b) o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 

urbano ou rural; c) o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel 

urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e d) em caso de imóvel urbano com 

finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em: 31 out. 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm
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para fins de assegurar o direito à moradia em favor da população de baixa renda como se pode 

perceber do artigo 17, b, da Lei 8666/93 quando se tratar de imóveis públicos sobre os quais se 

realiza algum programa habitacional ou de regularização fundiária de interesse social 

desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública.  

Se o imóvel for rural e não tiver mais de 2500 hectares poderá ser feita a doação, ainda 

que o procedimento administrativo tendente à titulação não seja promovido por órgão estatal 

(art. 17, “b” e “i” da lei 8666/93471 c/c 6º 1º, Lei 11.952/09472).  

No Estado do Rio de Janeiro, a Constituição foi emendada para possibilitar doação de 

imóveis públicos para fins de regularização fundiária voltada para população de baixa renda 

(art. 68, CERJ com a redação dada pela EC 42/09473).  

 

4.4.3 Imóveis registrados em nome de particulares 

 

Vimos acima que quando o imóvel é de domínio estatal, o poder público, no âmbito de 

suas atribuições funcionais, tem o poder-dever de atestar a propriedade, transferindo a 

titularidade do bem em favor dos destinatários constitucionais, com as devidas cláusulas 

restritivas da inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade, fazendo-o em nome 

coletivo para a associação civil representante dos interesses dos quilombolas.  

A situação mais crítica e tensa sob o ponto de vista da efetividade do artigo 68 do ADCT 

ocorre quando o imóvel se encontra registrado no cartório imobiliário, no todo ou em parte, em 

nome de alguma pessoa natural ou jurídica de direito privado, pois nesse caso algumas medidas 

devem ser tomadas além daquelas que dizem respeito à identificação de comunidade 

quilombola e do respectivo território.  

O instrumento jurídico que tem sido utilizado para dar efetividade ao indigitado 

comando constitucional é a desapropriação do imóvel localizado em território de quilombo com 

o consequente pagamento de indenização em favor do proprietário registral. 

 

                                                
471 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 25 out. 2018. 
472 BRASIL. Lei n. 11.952, de 25 de junho de 2009. Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações 

incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; altera as Leis nos 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm>. Acesso em: 25 out. 2018. 
473 RIO DE JANEIRO. Constituição Estadual. Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/ 

PageConsEst?OpenPage>. Acesso em: 25 out. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage
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4.4.3.1 Desapropriação 

 

A desapropriação é o procedimento administrativo que possibilita ao Estado retirar a 

propriedade de alguma pessoa, em atendimento ao interesse público, mediante o pagamento de 

prévia e justa indenização. Por ela, o patrimônio do particular é substituído por determinada 

soma em dinheiro. 

Vimos no capítulo II que o sistema jurídico brasileiro garante a defesa da propriedade e 

a obrigatoriedade de que a mesma cumpra a sua função social. A seguir, a Constituição474 

apresenta o fundamento de validade jurídica da desapropriação quando prescreve no artigo 5º, 

XXIV que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 

os casos previstos nesta Constituição475”. 

As principais características do instituto são as seguintes: a) existência de um 

procedimento formal para a expropriação que começaria com uma fase de declaração; b) o 

procedimento inicia-se com a declaração da motivação da desapropriação por meio de um 

decreto com fim de interesse público específico; c) tem como sujeito ativo o Poder Público ou 

seus delegados; d) apresenta como pressupostos lógicos a existência declarada de uma situação 

fática justificadora de necessidade pública, interesse social ou de utilidade pública; e) o sujeito 

passivo é o titular do bem expropriado; f) o objeto do procedimento é exatamente a perda do 

bem em favor do Estado. Por fim, é impositivo o pagamento de justa indenização a fim de 

recompor o patrimônio perdido476.  

Ensina a professora Di Pietro que “a indenização é exigência que se impõe como forma 

de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o privado; o particular perde a propriedade, e 

como compensação, recebe o valor correspondente477”.  

                                                
474 Desde a Constituição Imperial de 1824 (art. 179) que há previsão para a desapropriação de bens particulares 

com o pressuposto da indenização. Não houve nenhum período em nosso constitucionalismo em que se permitiu 

desapropriação sem a contrapartida da indenização.  
475 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 1 nov. 2018. 
476 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 166. 
477 Ibidem, p. 179. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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A obrigatoriedade de indenização em dinheiro é excepcionada pelo próprio texto 

constitucional quando diz que para fins de reforma urbana478 ou agrária479, em que por algum 

motivo, o imóvel não esteja cumprindo a devida função social (desapropriação sancionatória), 

o pagamento será realizado mediante a entrega de títulos da dívida pública, resgatáveis em até 

vinte anos para imóveis rurais e dez para urbanos. A indenização das acessões e benfeitorias 

deverá ser feita em dinheiro. 

Em conformidade com as lições de Hely Lopes Meirelles480, se o interesse da 

desapropriação for do Poder Público, o caso será de necessidade ou utilidade pública e se for 

da coletividade será interesse social. Logo, na hipótese de utilização desse instrumento de 

intervenção estatal na propriedade privada para fins de conferir eficácia social ao artigo 68 do 

ADCT, o procedimento será fundamentado no interesse social. 

Para Hely Lopes Meirelles: 

 

(...) a desapropriação é o moderno e eficaz instrumento de que se vale o Estado para 

remover obstáculos à execução de obras e serviços públicos; para propiciar a 

implantação de planos de urbanização, preservar o meio ambiente contra devastações 

e poluições; e para realizar a justiça social, com a distribuição de bens 

inadequadamente utilizados pela iniciativa privada. A desapropriação é, assim, a 

forma conciliadora entre a garantia da propriedade individual e a função social dessa 

mesma propriedade, que exige usos compatíveis com o bem-estar da coletividade.481 

(destaque nosso). 

 

Outro autor que destaca o instituto como possível mecanismo de realização concreta e 

específica da justiça social é o professor Diogo de Figueiredo ao assinalar que  a utilização da 

                                                
478 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. ... § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: I - 

parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
479 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 

não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 

emissão, e cuja utilização será definida em lei. § 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em 

dinheiro. § 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a 
União a propor a ação de desapropriação. § 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório 

especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. § 4º O orçamento fixará anualmente o volume 

total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária 

no exercício. § 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Constituicao.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
480 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. José Emmanuel Burle Filho; Carla 

Rosado Burle (atual.). São Paulo: Malheiros, 2016, p. 737. 
481 MEIRELLES, Hely Lopes. op. cit., p. 729.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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desapropriação por interesse social vinculada ao fato de ser a “única ou melhor solução para 

amparar um grupo social que o Estado tenha decidido proteger ou desenvolver de modo 

especial”. Mais adiante, o autor reverbera a sua convicção ao dizer que “o interesse social 

focaliza o bem-estar de um determinado segmento especialmente carente da sociedade.482”.  

Não existe na legislação um fundamento específico para desapropriação  de imóveis 

para os fins de cumprir a determinação contida no artigo 68 do ADCT.  

As desapropriações feitas pelo INCRA, por meio de sua Diretoria de Ordenamento e 

Estrutura Fundiária483, tem se valido do já referido artigo 216, § 1º da Constituição que enfatiza 

a proteção por parte do Poder Público do patrimônio cultural brasileiro, valendo-se de vários 

instrumentos, dentre eles, a desapropriação. Complementa a fundamentação o artigo 5º da Lei 

4.132/62484, o qual estabelece que, em caso de omissão legislativa, o processo e a justa 

indenização, será regulada pela lei geral das desapropriações por utilidade pública (Decreto-lei 

3365/41)485. 

Outro fundamento possível para a desapropriação é trazido pelo Diretor Jurídico do 

Instituto de Terras do Pará Carlos Corrêa486 que se vale do artigo 5º, “k” e “p” do Decreto-lei 

3365/41. O primeiro dos incisos estabelece que a desapropriação de um imóvel poderá ser 

realizada para a “a preservação e conservação dos monumentos históricos, e artísticos, isolados 

ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes 

e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e 

locais particularmente dotados pela natureza”.  

                                                
482 MOREIRA NETO, Diogo de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 284.  
483 Art. 13.  À Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária compete: XIV - propor a indenização decorrente 

da ação de desintrusão de área quilombola. (BRASIL. Decreto n. 8955, de 11 de janeiro de 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D8955.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
484 Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por unidade 

pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L4132.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
485 Exemplo de decreto expropriatório para fins de regularização fundiária fundamentada no artigo 68 do ADCT 

publicado em 21/11/2012: “Declara de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis sob domínio 

privado válido abrangidos pelo território da comunidade remanescente do quilombo Baco Pari, situado no 

Município de Posse, Estado de Goiás, e dá outras providências. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das 

atribuições que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 216, § 1o, da Constituição, e tendo em vista o disposto 

no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 5o da Lei no 4.132, de 10 de setembro de 

1962, e no art. 6o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, DECRETA: Art. 1º  Ficam declarados de 
interesse social, para fins de desapropriação, nos termos do inciso XXIV do caput do art. 5º  e do §1º do art. 216, 

da Constituição, e do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os imóveis sob domínio privado 

válido abrangidos pelo território da comunidade remanescente do quilombo Baco Pari, situado no Município de 

Posse, Estado de Goiás, com área de três mil, cento e quarenta e sete hectares, quarenta e oito ares e oitenta e cinco 

centiares, e com o seguinte perímetro: ... “ (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2012/Dsn/Dsn13482.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
486 CORRÊA, Carlos Alberto Lamarão. Parecer em resposta à consulta do Presidente do Instituto de Terras do Pará 

– ITERPA, a respeito da utilização do instituto jurídico da desapropriação por utilidade pública. In: OLIVEIRA, 

Leinad Ayer (org.). op. cit., 2001, p. 34-39.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D8955.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L4132.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxiv
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart68
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Dsn/Dsn13482.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Dsn/Dsn13482.htm
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Assim, para o defensor dessa tese, o quilombo é um monumento histórico digno da 

tutela estatal. O segundo diz que também consideram-se casos de utilidade pública outros casos 

previstos em leis especiais, o que atrairia o parágrafo primeiro do artigo 216 da Constituição 

Federal que permite, como já assinalado, a desapropriação como instrumento de intervenção 

para a preservação do patrimônio cultural brasileiro.  

Como é típico da desapropriação por interesse social como, por exemplo, no caso da 

reforma agrária487, uma vez expropriado o imóvel, no qual exista um território remanescente de 

quilombo, deverá o Poder Público transferi-lo para os quilombolas, tendo em vista que é 

exatamente esta a finalidade da norma constitucional prevista no artigo 68 do ADCT. 

A utilização da desapropriação para dar efetividade ao artigo 68 do ADCT conta com o 

apoio doutrinário de todos os autores que se dispuseram a enfrentar o tema488, tendo sido 

adotada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, de iniciativa do Senado Federal, 

mas que restou vetado pelo Poder Executivo sem que o legislativo retomasse a discussão para 

tentar derrubar o veto489.  

O entendimento aponta para o fato de que a desapropriação é a única forma legítima de 

retirar a propriedade de um particular e conceder à comunidade quilombola. Na visada de 

Luciano Godoy,490 a titulação quilombola diferencia-se da indígena, pois nesta o artigo 231 da 

Constituição491 já realizou a expropriação e não há necessidade da desapropriação, restando ao 

                                                
487 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 190. 
488 SUNDFELD, Carlos Ari. op. cit., p. 52; SARMENTO, Daniel. Constituição ... op. cit., p. 2249; MARGRAF, 

Alencar Frederico; OLIVEIRA, Priscila Sutil. op. cit., p. 205; VITORELLI, Edilson. op. cit., p. 283; JOB, Luciana. 

“De quem é este quilombo? (...) Era só que me faltava!”. In: CATANHEDE FILHO, Aniceto; CARNEIRO, 
Andréa Flávia Tenório; AYALA, Caroline et al. O Incra e os desafios para a regularização dos territórios 

quilombolas. Algumas experiências. Brasília: MDA:INCRA, 2006, p. 79-84, dentre outros.  
489 SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 1995 (Nº 3.207/1997, 

naquela Casa) Regulamenta o direito de propriedade das terras das comunidades remanescentes dos quilombos e 

o procedimento da sua titulação de propriedade imobiliária, na forma do art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988.  

“Art. 12. Em caso de haver títulos hábeis de terceiros incidentes sobre as áreas a que se refere o art. 1º, o órgão 

competente dará início à ação de desapropriação cabível”. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/diarios/ 

BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=18/12/2001&paginaDireta=31459. Acesso em: 3 nov. 2018) 
490 GODOY, Luciano de Souza. Os Pressupostos Jurídicos para Regularização Fundiária das Áreas Remanescentes 

de Comunidades de Quilombos. In: OLIVEIRA, Leinad Ayer. Quilombos em São Paulo: tradições, direitos e 
lutas. Tânia Andrade (org.). São Paulo: IMESP, 1997, p. 63-68.  
491 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. (...) § 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 

por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 

naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo 

o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a 

União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 

http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=18/12/2001&paginaDireta=31459
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=18/12/2001&paginaDireta=31459
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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particular buscar em juízo eventual indenização. Sobre essa questão, Aurélio Virgílio Rios 

afirma:  

 

A desapropriação corresponderia a um resgate da expropriação sofrida pelos 

quilombos, ainda mais quando a constituição não reconhece a essas comunidades 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, como faz em relação 

às comunidades indígenas no art. 231 e seus parágrafos, e tampouco torna nulos e sem 
efeito os títulos de domínio incidentes sobre tais terras.492 
 

Insta acentuar que na já citada Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239/DF que fora 

julgada improcedente houve ataque direto ao critério da desapropriação previsto no artigo 13 

do Decreto 4887/03 e o Supremo Tribunal Federal entendeu que, diferentemente da situação 

indígena em que a Constituição tornou ineficaz todos os títulos anteriores à demarcação de suas 

terras, no caso dos quilombos, pode haver a necessidade da desapropriação, sem embargo de 

existir outra forma de aquisição da propriedade já efetivada, o que, por óbvio, inviabiliza o 

início do procedimento expropriatório. 

Entendemos que a desapropriação configura mecanismo legítimo para se tentar a 

regularização fundiária dos territórios remanescentes de quilombos e ainda pode proporcionar 

vantagens sociais como o direito inerente ao poder expropriante de penetrar493 no imóvel para 

fazer levantamentos socioeconômicos dos moradores; pesquisar as demandas da comunidade; 

realizar medições e demarcações no imóvel, dentre outros. Há também a possibilidade legal da 

imissão provisória na posse quando o Poder Público declarar urgência no procedimento e 

depositar em juízo parte da indenização em favor do réu expropriado494, além da possibilidade 

                                                
492 RIOS, Aurélio Virgílio. Quilombos e Igualdade Étnico-racial. In: PIOVESAN Flávia; SOUZA, Douglas 
Martins de. Ordem jurídica e igualdade étnico-racial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 201. 
493 É o chamado direito de penetração previsto no artigo 7º do decreto-lei 3.365/41: “Declarada a utilidade pública, 

ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo 

recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de 

poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal”. (Disponível em: <http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 
494 Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do 

Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens. § 1º A imissão provisória 

poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 

20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; b) da quantia correspondente a 

20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) 
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor 

tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o 

inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver 

sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 2º A alegação 

de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo 

improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida 

a imissão provisória. § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm>. Acesso em: 3 nov. 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm#art685
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm#art685
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3365.htm
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de pacificar de modo mais positivo eventual conflito mediante o propósito indenizatório 

inerente à desapropriação direta.  

Sucede, entretanto,  como já dito anteriormente,que se partirmos da premissa de que as 

certidões expedidas pela Fundação Cultural Palmares preenchem os requisitos legais, o 

protagonismo do INCRA como órgão responsável pelas desapropriações logrou alcançar em 30 

anos de vigência do artigo 68 do ADCT uma efetividade ou eficácia social da norma 

constitucional de apenas três por cento. Tal quadro fático exige que sejam pensadas outras 

formas de tornar concreto o direito de propriedade definitiva dos territórios remanescentes de 

quilombos no Brasil. 

 

4.4.3.2 Demanda judicial dos destinatários diretos da norma constitucional 

 

Em linhas transatas, trouxemos à consideração a natureza originária da aquisição da 

propriedade especial prevista no artigo 68 do ADCT, tendo em vista que o texto constitucional 

estabeleceu com clareza o reconhecimento do direito sem a dependência de transferência por 

parte de qualquer pessoa, mas tão-somente da comprovação dos requisitos fáticos disciplinados 

na norma à semelhança do que ocorre na usucapião, cuja titularidade real nasce a partir de uma 

posse qualificada que se prolonga no tempo. 

Ainda que não seja de todo desarrazoado que o Poder Público, em situações 

devidamente fundamentadas, entenda pela conveniência e oportunidade de desapropriar, 

mediante prévia indenização, um território remanescente de quilombo que esteja registrado, no 

todo ou em parte, em nome de um particular, a elevada densidade axiológica da norma que 

envolve, como já referido, a proteção do direito à moradia, ao trabalho, à preservação étnico-

cultural, e construção de uma sociedade solidária que se reconheça plural ,além da própria 

dignidade da pessoa humana, o destinatário direto de tais valores não precisa ficar passivamente 

aguardando a ação estatal oriunda do Poder Executivo para fazer valer um direito que lhe é 

constitucionalmente assegurado. 

O acesso à ordem jurídica justa que se pode verificar por intermédio da ação judicial 

configura garantia fundamental explicitada no inciso XXXV do artigo 5º da lei fundamental da 

seguinte forma: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito495”.  

                                                
495 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 4 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Nessa ótica, no âmbito da busca de maior efetividade dos direitos sociais fundamentais 

individuais e coletivos, o Judiciário pode exercer um papel de relevo e não se está aqui a se 

referir ao chamado ativismo judicial, uma vez que procuramos demonstrar a clareza e eficácia 

plena da norma constitucional estampada no artigo 68 do ADCT, sendo exigido da função 

jurisdicional que, mediante a análise das provas coligidas, faça a tradicional subsunção do fato 

à norma de regência.  

A expressão ativismo judicial é aqui identificada no sentido a ela atribuído pela doutrina 

atual como um fenômeno associado à maior participação do Poder Judiciário nos espaços 

políticos que deveriam ser definidos pelos demais Poderes da República por omissão destes 

como, por exemplo, no caso na decisão da Suprema Corte que reconheceu a existência de união 

estável entre pessoas do mesmo sexo, na autorização de aborto no caso de anencéfalo, na falta 

de regulamentação do direito de greve no serviço público, dentre outros.  

Luís Roberto Barroso concebe o ativismo judicial como a “participação mais ampla e 

intensa na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço 

de atuação dos outros dois Poderes.496”. A nosso viso, a participação do citado órgão de poder 

será da judicialização típica do exercício de direitos, com o recurso, repise-se, da clássica 

subsunção do fato à norma, na forma expressada pelo citado constitucionalista quando diz que 

“o advento de uma cultura pós-positivista e a expansão do papel do Judiciário e da jurisdição 

constitucional abriram caminho para um constitucionalismo principiológico e voltado para a 

concretização dos direitos fundamentais”497 

A propósito, em se tratando da salvaguarda de direitos fundamentais, cabe trazer à 

colação a lição de Gustavo Binenbojm que na análise das dimensões subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais pela Administração Pública leciona que a centralidade e proeminência 

axiológica existente acaba por importar em uma atividade interpretativo-aplicativa das funções 

legislativa, executiva e judiciária do Estado que seja feita em conformidade com a “maior 

realização possível dos direitos fundamentais.498” 

Nesse ângulo de visada, o caso concreto envolvendo a titulação de um território 

remanescente de quilombo pode materializar três situações fundiárias: 1) imóvel sem registro 

em nome de ninguém; 2) imóvel registrado em nome do Estado; 3) imóvel registrado em nome 

                                                
496 BARROSO, Luís Roberto. Curso ... op. cit., p. 448. 
497 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 

2013, p. 53. 
498 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 72-

76. 
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de particular. Em todas as hipóteses aventadas, cabível se mostra a demanda judicial, conforme 

se verá a seguir.  

No primeiro caso, a procedência do pedido possibilitará, no âmbito dos limites objetivos 

delineados no pedido, ainda que se faça necessária a produção da prova pericial, a abertura de 

uma matrícula no cartório imobiliário competente como decorrência do comando emergente da 

sentença e da própria incidência da norma constitucional. Se o imóvel constituir-se em um 

próprio estadual especializado no cartório imobiliário, a sentença fará às vezes da emissão de 

vontade política que deveria partir da administração pública e que surge agora por força da 

substitutiva emanação jurisdicional estatal. 

Estando o imóvel em nome particular, assegurado ao réu a garantia do devido processo 

legal, a procedência do pedido possibilitará o registro em nome do demandante, via de regra, 

em nome da associação demandante, sendo de bom alvitre a lembrança de que em todos os 

casos a decisão judicial determinará que a propriedade declarada, objeto imediato do pedido, 

seja estabelecida em um condomínio especial com as cláusulas da inalienabilidade, 

impenhorabilidade e imprescritibilidade já alinhadas anteriormente. 

A indenização que eventualmente tenha cabimento poderá ser perseguida administrativa 

ou judicialmente por aquele que se julgar prejudicado em seu direito de propriedade pela 

incidência do artigo 68 do ADCT. Tal assertiva justifica-se pela inexistência de relação jurídica 

entre os remanescentes de quilombo e o particular que alegar algum direito sobre a terra na qual 

se assenta uma comunidade quilombola.  

O fato é que o poder estatal, encarnando a autoridade decorrente de assembleia 

constituinte (Procedimento Constituinte Representativo499), a União Federal em importante 

momento político, decidiu conferir expressamente no texto constitucional a propriedade 

especial aqui tratada e o fez imbuído de importantes fundamentos morais, sociais e jurídicos já 

assinalados como, por exemplo, o resgate de um triste passado de opressão e racismo, dívida 

social pelo descaso ocorrido no pós-abolição, malgrado a existência da necessidade de tutela 

difusa do patrimônio étnico-cultural vivenciado pelas comunidades quilombolas nos dias que 

correm. 

Parece-nos correto afirmar que, pela irrecorrível decisão do Constituinte, a questão 

indenizatória não está vinculada ao cumprimento da norma que atribuiu propriedade definitiva 

                                                
499 Canotilho designa de procedimento constituinte representativo “à técnica de elaboração de uma lei 

constitucional através de uma assembleia especial – a assembleia constituinte.”. Segundo as lições do autor, trata-

se de assembleia constituinte soberana sem que haja a intervenção direta do povo. (CANOTILHO, José Joaquim 

Gomes. op. cit, p. 77-78) 
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aos remanescentes de quilombos, sendo matéria estranha aos titulares desse direito e da 

sociedade brasileira em razão da proteção cultural tutelada pela lei maior.  

A situação se assemelha com a reivindicação ao governo imperial dos senhores de 

escravos por ocasião da Abolição da Escravatura que pleiteavam indenização do governo pela 

perda do seu patrimônio. Essa questão à época, também se mostrou de difícil solução, tendo 

surgido no parlamento da época duas correntes de opinião: abolição sem indenização 

propugnada pelo movimento abolicionista ou com indenização defendida pelos escravistas.  

Prevaleceu a primeira tese e, para alguns autores, a falta da indenização contribuiu para 

a derrocada final da monarquia, mas forçoso reconhecer que essa discussão não envolvia o 

destinatário direto da liberdade: o escravizado liberto500. A liberdade para os escravizados era 

fato certo com termo ainda incerto, mas se geraria gastos à fazenda nacional ainda era algo que 

não se sabia ao certo. Já naquele período a existência de relações jurídicas paralelas era um fato 

muito claro. 

É possível que com relação ao eventual desapossamento de um particular que ocupe 

terras de quilombo, no todo ou em parte, corresponda como contrapartida um dever 

indenizatório por parte do Estado? Sim, mas isto é algo que não diz respeito ao quilombola, 

sendo a ele, portanto, matéria estranha. Se há direito à indenização ou não, é matéria afeta à 

União Federal e ao poder judiciário se provocado. Esta delicada questão pode interessar apenas 

reflexamente aos possuidores remanescentes de quilombo, mas não configura uma condição 

para o exercício do direito por parte dos titulares, sob pena de se menoscabar a força inerente 

ao texto constitucional, cujos índices de efetividade, como visto, são absolutamente ínfimos no 

tocante a essa importante matéria. 

Vimos anteriormente que os defensores da tese da desapropriação como pressuposto 

para a titulação das terras encontram eco na interpretação feita a partir da diferenciação entre o 

modo como o constituinte disciplinou a questão indígena, ao afirmar  textualmente que 

eventuais títulos anteriores seriam ineficazes diante da posse permanente e do usufruto 

exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos das terras que tradicionalmente são por eles 

ocupadas.  

É certo que a importante temática indígena recebeu um tratamento mais apurado com 

um capítulo próprio no Título da Ordem Social da Constituição, mas inescondível que não há 

diferença normativa na concessão de titularidade do território possuído pelos índios e pelos 

                                                
500 FRAGA, Walter. Pós-abolição: o dia seguinte. In: GOMES, Flávio dos Santos. Remanescentes de Quilombos. 

In: SCHWARCZ, Lilia. GOMES, Flávio (org.). op. cit., p. 356. 
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quilombolas independentemente de indenização com sutis diferenças apenas no tocante à 

extensão do direito real atribuído. 

Aos indígenas foi deferida a posse e o usufruto permanente do território e aos 

quilombolas a propriedade definitiva. Em ambos os casos, não há referência à indenização 

como condicionante ou requisito para o pleno exercício do direito, sem embargo, repita-se, de 

que eventual prejudicado pleiteie em juízo um ressarcimento pecuniário por parte do poder 

público pelo prejuízo que alegar ter experimentado. Haverá, no caso, a socialização do prejuízo 

por parte da sociedade. 

Nessa ótica, acabamos por aderir ao pensamento dos pesquisadores Lúcia Andrade e 

Girolamo Treccani quando trazem para o debate a semelhança da disciplina constitucional 

existente entre o reconhecimento do território indígena e do quilombola: 

 

Neste sentido, a regularização das terras de quilombos assemelha-se ao processo de 

reconhecimento das terras indígenas. Em ambas as situações, a regularização 

fundiária deve necessariamente respeitar a pluralidade de formas de ocupação da terra, 

decorrente da diversidade sociocultural e étnica. 

O artigo 68 do ADCT, portanto, pode ser considerado mais um importante 

instrumento jurídico para fundamentar a construção de uma política fundiária baseada 
no princípio de respeito aos direitos territoriais dos grupos étnicos e minoritários.501  

 

No sentido da parecença entre as situações constitucionais dos quilombolas e indígenas, 

temos ainda o entendimento da Procuradora da República Deborah Duprat, especialista em 

direitos do índio e das minorias: 

 

O artigo 68, apesar das diferenças, foi concebido na mesma perspectiva da questão 

indígena, ou seja, os remanescentes das comunidades dos quilombos são comunidades 

que, ao longo da história, ao longo da vida deste país, desenvolveram uma concepção 

de vida singular, organizaram-se de uma forma própria e se apresentam, portanto, 

como grupo étnico distinto de outros grupos étnicos que constituem a nação. 
Como cabe ao Estado garantir a existência e permanência desses grupos étnicos 

diversos, considerou-se, com relação aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos e aos povos indígenas, que a maneira mais eficaz de garantir a existência 

dessas comunidades de forma diferenciada, era lhes dando um território.502 

 

No intróito deste capítulo, trouxemos a competência legislativa estabelecida para a 

Fundação Cultural Palmares realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, expedindo, em caso positivo, certidão que ateste o fato (art. 2º, III, a, lei 7.668/88), 

o que também é reproduzido no artigo 4º do Decreto 4887/03. Nessa mesma senda, 

consideramos que ao INCRA, autarquia federal, compete, por meio de sua coordenação geral 

                                                
501 ANDRADE, Lúcia; TRECCANI, Girolamo. Terras de Quilombo. In: LARANJEIRA, Raymundo (coord.). op. 

cit., p. 594. 
502 PEREIRA, Deborah Macedo Duprat de Brito. Os fundamentos jurídicos da titulação das terras de quilombos. 

In: OLIVEIRA, Leinad Ayer (org.). Quilombos: a hora e a vez dos sobreviventes. São Paulo: Comissão pró-índio 

de São Paulo, 2001, p. 91. 



164 
 

 

de regularização de territórios quilombolas proceder aos trabalhos de reconhecimento de tais 

territórios (Decreto-lei 1.110/70 c/c art. 77 do Decreto 8955/17).  

As emanações positivas de tais instituições públicas trazem consigo a presunção relativa 

de legitimidade dos atos administrativos que, no caso, será o reconhecimento da propriedade 

imóvel em que se encontra assentada uma comunidade remanescente de quilombo. Como 

qualquer registro dominial no direito brasileiro, haverá uma presunção igualmente relativa do 

direito de propriedade especial previsto no artigo 68 do ADCT que, com a demanda judicial e 

sua ínsita dialética, poderá ser confirmado ou não.  

Entretanto, importa destacar que as certidões públicas são suficientes para a imediata 

proteção possessória enquanto tramita a ação judicial de reconhecimento do domínio, sob pena 

de vulneração da finalidade do texto constitucional que é a preservação das comunidades 

quilombolas em atenção aos direitos fundamentais destes e para as futuras gerações.  

Ainda que caiba à ciência processual identificar as medidas judiciais aptas a conferir a 

efetividade constitucional legitimamente esperada pela sociedade mediante ação judicial a ser 

intentada pela comunidade interessada, passaremos a identificá-las sem a veleidade de esgotar 

a questão, senão ao menos com o fito de demonstrar a existência de medidas judiciais típicas 

que possibilitem a análise do pleito pelo Poder Judiciário com as garantias constitucionais 

processuais inerentes.  

Considerando, como já assinalado, que a propriedade constitucional quilombola não se 

confunde com usucapião e, portanto, não encontra a proibição constitucional e legal acerca da 

imprescritibilidade do bem público prevista nos artigos 183, § 3º e 191, p. único da lei 

fundamental503 e 102 do Código Civil504, as ações podem ser dirigidas também em face do poder 

público em caso de terras devolutas ainda não registradas ou mesmo aquelas que tenham 

registro no cartório imobiliário em nome de pessoas jurídicas de direito público. 

Cabe-nos ainda esclarecer que a referência perfunctória das ações judiciais, a seguir, 

restringir-se-á aos fins de busca do reconhecimento da propriedade definitiva, na forma do 

artigo 68 do ADCT sem alusão às ações possessórias que possam ser intentadas na defesa das 

terras de quilombo.  

Por derradeiro, importa assinalar que quaisquer das medidas judiciais a serem intentadas 

pelo próprio interessado irão contar, à luz de expressa previsão legal do Código de Processo 

                                                
503 Art. 183 – (...) § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (...) Art. 191 – (...) Parágrafo 

único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018) 
504 Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. (Disponível em: <http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Civil, com a possibilidade de uma emergente tutela provisória505. Destarte, se a comunidade 

contar com certidão que importe em reconhecimento oficial acerca da veracidade de que há um 

território remanescente de quilombo ou outro laudo pericial conclusivo que o valha poderá 

instrumentalizar tal pedido.  

Essa tutela pode se mostrar de extrema relevância para o resultado útil esperado pela 

demanda a fim de que esta tramite sem danos, a juízo do magistrado, de difícil reparação ou até 

mesmo irreparáveis Se houver a demonstração desse periculum in mora o caso envolverá a 

tutela de urgência506, sem prejuízo de que seja proferida uma medida judicial provisória que 

seja de evidência507 tamanha a clareza na demonstração de seriedade do direito ao 

reconhecimento da propriedade, conforme as peculiaridades do caso concreto.   

 

4.4.3.3 Ação meramente declaratória 

 

A ação declaratória tem por objetivo a obtenção com a força de coisa julgada da 

afirmação ou da negação de uma situação jurídica que pode decorrer de uma relação de direito 

pessoal ou de direito real. Está prevista no artigo 19 do Código de Processo Civil508 e pode se 

mostrar como instrumento para se lograr atingir a segurança jurídica na busca do 

reconhecimento da propriedade de um território quilombola.  

                                                
505 Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único.  A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 

nov. 2018) 
506 Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte 

possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-

la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência 

de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

(Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 

nov. 2018) 
507 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a 

ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 

dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 10 nov. 2018) 
508 Art. 19.  O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser 

de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento. (Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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A despeito do cabimento da medida ainda que tenha ocorrido a violação do direito, 

conforme previsto no artigo 20 do mesmo corpo de leis, a sua utilização deve ficar mais 

circunscrita a situações nas quais não houver um conflito decorrente da disputa pela posse da 

terra, pois o comando emergente da sentença se restringe a declarar a existência ou não do 

direito alegado, sendo este o objeto que pode estampar o interesse-necessidade de agir, a fim 

de que a demanda seja digna de ser julgada. 

Assim, importante salientar que a ação declaratória não configura expediente de mera 

consulta ao Poder Judiciário nem tampouco a sentença tem o efeito de criar direito real 

imobiliário que a ela antecede.  

Salienta com propriedade João Batista Lopes que “o conflito acerca do direito de 

propriedade, sobre autorizar o pleito declaratório, constitui uma das hipóteses em que mais se 

evidenciam a necessidade do provimento mencionado.509”. O professor Celso Agrícola Barbi é 

enfático ao dizer: 

 
(...) não deve haver nenhuma restrição ao uso da ação declaratória quanto à 

propriedade de bens imóveis. Pelo contrário, será ela de grande utilidade toda vez que 

alguém criar incerteza em torno do domínio de um imóvel de maneira a prejudicar seu 

uso ou disponibilidade pelo proprietário. Poderá este pedir em face do que pretende 

ser dono, a declaração de que ele, e não o adversário, é o proprietário do bem; e a 

sentença prevalecerá, naturalmente, entre eles, como prevaleceria uma sentença em 

ação reivindicatória que fosse estabelecida entre as mesmas partes.510  

 

Uma vez julgado procedente o pedido declaratório da propriedade, a sentença que o 

reconhecer valerá como título para registro no cartório imobiliário, à semelhança do que ocorre 

com a usucapião. 

 

4.4.3.4 Ação demarcatória  

 

Uma das possíveis medidas judiciais a ser intentada pela comunidade remanescente de 

quilombo é a chamada ação demarcatória que cabe ao proprietário com a finalidade de demarcar 

o seu prédio de modo a delimitar propriedades lindeiras, resolvendo e mesmo prevenindo 

conflitos territoriais.  

O fundamento do direito de demarcar o território de propriedade exclusiva nasce como 

um atributo da propriedade como se pode verificar na primeira parte do artigo 1297, caput, do 

                                                
509 LOPES, João Batista. Ação Declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 70. No mesmo 

sentido: BUZAID, Alfredo. A ação declaratória no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva: 1986, p. 157-

158.  
510 BARBI, Celso Agrícola. A ação declaratória no processo civil brasileiro. São Paulo: Sugestões Literárias, 

1968, p. 95.  
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Código Civil511 ao estabelecer que o proprietário “pode constranger o seu confinante a proceder 

com ele à demarcação entre os dois prédios512”, circunstância fática que tem grande 

probabilidade de ocorrer concretamente, tendo em vista que a área a ser demarcada não possui 

ainda os seus limites definidos junto ao cartório imobiliário, isto é, não há marcos que sejam 

visíveis de modo a diferenciar o território quilombola de outro(s) que seja(m) confinante(s).  

Sobre o ponto, discorre Humberto Theodoro Júnior que tanto a ausência como a 

incerteza dos limites entre os prédios contíguos justifica a propositura da ação, resumindo que 

na prática o resultado efetivo do processo ensejará: a) a prévia determinação da linha de 

limitação dos prédios; e b) a subsequente materialização de dita linha por meio de sinais no 

solo.513” 

Em caso de confusão dos limites entre os imóveis, o artigo 1298 do mesma codificação 

prescreve que “os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse 

justa; e, não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os 

prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante 

indenização ao outro.514”. 

Ainda que não seja o objeto da ação demarcatória a atribuição da propriedade e que, por 

conseguinte, seja exigido do autor da ação que traga prova pré-constituída do domínio para 

demonstrar legitimidade para a causa, temos que a titularidade que se apresenta, no caso 

presente, é especial em relação a todas as outras formas de aquisição, exigindo uma 

interpretação do poder judiciário de acordo com a máxima proteção do direito fundamental que 

a demanda envolve, a fim de permitir o seu processamento com a juntada da certidão de 

reconhecimento expedida pela autoridade administrativa no sentido de se tratar de comunidade 

remanescente de quilombos, na forma do artigo 68 do ADCT.  

Tal documento traz para o autor a presunção relativa de ser o proprietário, competindo 

ao réu a contraprova. Se a exceção for subsistente para afastar a pretensão, o juiz deverá 

                                                
511 Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou 

rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar 
rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os 

interessados as respectivas despesas. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ 

l10406.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018) 
512 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018. 
513 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Terras Particulares. Demarcação, Divisão. Tapumes. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018, p. 42.  
514 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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extinguir a ação sem exame do mérito, conforme aponta a doutrina515 e jurisprudência516 

predominante. Esse entendimento demonstra que o registro no cartório imobiliário não constitui 

documento indispensável para o desenvolvimento regular da demanda, sendo cabível, status 

assertiones, a investigação da existência dos requisitos atributivos do direito de propriedade 

previstos no artigo 68 do ADCT. 

O rito a ser seguido é especial e previsto no gizamento processual civil entre os artigos 

574 a 587, com determinação para a produção de prova pericial que, nesse caso, poderá se 

mostrar de grande valia, merecendo destaque a possibilidade de que, após a demarcação precisa 

dos lindes entre os prédios, a sentença proferida poderá determinar, se for o caso, “a restituição 

da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.”, 

conforme expõe o parágrafo único do artigo 581 do Código de Processo Civil517. Em 

comentários a esse dispositivo, esclarecem Ricardo Silva e Eduardo Lamy que “para obter a 

restituição da área o autor não precisará cumular ao pedido de demarcação o de reivindicação 

ou de reintegração de posse, pois a devolução da área é efeito anexo da sentença”.518 

 

4.4.3.5 Ação civil pública  

 

Restou anteriormente delineado que a solução da questão fundiária de um território 

quilombola está diretamente ligada à preservação da cultura e do consequente multiculturalismo 

advindo dos modos de fazer, criar e viver das etnias de matriz africana, na forma como a questão 

se encontra prevista na Constituição. Assim, essa matéria vai além de limites meramente 

privatísticos, interessando a toda coletividade, como faz ver Daniel Sarmento ao afirmar que “o 

art. 68 do ADCT, além de proteger direitos fundamentais dos remanescentes de quilombo, 

também se volta à tutela de direito difuso de todo o povo brasileiro.519” 

A ação civil pública regulamentada pela Lei 7.347/85, cujo fundamento de validade 

reside no texto constitucional (art. 129, III520), é medida judicial útil para a defesa de interesses 

                                                
515 Por todos: SIQUEIRA, Aluízio Cândido. Ação de Demarcação de Terras. Saraiva: São Paulo, 1985, p. 9.  
516 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1.0470.15.001123-2/001. Relator Des. Arnaldo Maciel. 

18ª Câmara Cível. Julgamento em 3 jul. 2018. Publicação da súmula em 5 jul. 2018. Disponível em: 
<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
517 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018. 
518 SILVA, Ricardo Alexandre da; LAMY, Eduardo; MARINONI, Luiz Guilherme (Diretor); ARENHART, 

Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coords). Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2018, p. 382. No mesmo sentido: THEDORO JÚNIOR, Humberto. op. cit., p. 286-289. 
519 SARMENTO, Daniel. Comentários... op. cit., p. 2244. 
520 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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difusos, coletivos e individuais homogêneos, sendo, portanto, instrumento processual adequado 

para a preservação do patrimônio imaterial étnico-cultural, cujo sentido já delineado, mostra a 

sua transcendência em relação aos interesses de efetividade do reconhecimento da propriedade 

definitiva de tais terras. Como parece de pueril percepção, essa ação não cria direitos, tutela-os 

se esses atenderem ao interesse da coletividade.  

Nessa toada, qualquer legitimado extraordinário ou mesmo as associações regularmente 

constituídas há mais de um ano e que tenham pertinência temática com a demanda podem 

propor ação civil pública para o reconhecimento de um território quilombola521 ou mesmo para 

fazer a defesa possessória provisória que, no caso, terá natureza cautelar, como admitido 

expressamente pela lei de regência522. 

Trata-se de ação coletiva que pode ser proposta em face de qualquer um que esteja 

criando algum tipo de empeço ao pleno exercício dos bens indisponíveis que esteja no rol 

protetivo do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. No caso, há fundamento no inciso III do 

citado dispositivo legal, o qual prevê o cabimento da ação para a preservação de bens e direitos 

de valor histórico, além do inciso IV que de modo genérico alude à possibilidade da medida 

para a proteção de qualquer interesse difuso, como é o caso523.  

 Digno de destaque, contudo, é que a Lei 12.966/14 incluiu o inciso VII no artigo 1º da 

Lei 7.347/85524 e, de modo específico, criou a possibilidade da propositura desta demanda para 

salvaguardar a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, o que vem a talhe 

de foice na justificação da utilização desse expediente processual na busca da regularização 

                                                
(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 nov. 

2018) 
521 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a 

Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, 

fundação ou sociedade de economia mista;  V - a associação que, concomitantemente:  a) esteja constituída há 

pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 

patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 8 nov. 

2018) 
522 Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, 

à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018) 
523 Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por 

danos morais e patrimoniais causados:  (...) III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 5 nov. 2018) 
524 BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 

L7347orig.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm
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fundiária do território remanescente de quilombo. Após se referir a essa importante alteração 

legislativa, Rodolfo de Camargo Mancuso aduz que “inexiste taxatividade de objeto para a 

defesa judicial de interesses transindividuais525”. Diante dessa afirmação com a qual 

concordamos, acrescentaríamos que se trata de legislação que comporta interpretação 

extensiva. 

Por tal motivo, correta a reflexão de Sergio Ferraz quando afirma que o horizonte da 

ação civil pública é inalcançável, na medida em que esse instrumento de defesa do cidadão, da 

cidadania e da sociedade foi inteligente moldado para, de modo flexível, atender ao interesse 

público em respeito à evolução e às necessidades sociais que se façam presentes. Continua o 

professor, aduzindo que “a cada novo reclamo da coletividade, amplia-se (por lei, 

jurisprudência ou doutrina) o espectro de abrangência de aplicação do remédio. Suas 

potencialidades são inesgotáveis.526”  

Ainda que a lei não tenha sido específica com relação, como diz Hugo Nigro Mazzilli527, 

aos exatos contornos de como se fará a proteção da honra e da dignidade de grupos raciais e 

étnicos por meio do processo coletivo, já tivemos ensejo de demonstrar que as comunidades 

quilombolas na sua vivência sociocultural guarda uma relação direta e imediata com o seu 

território, sendo ambos os valores indissociáveis.  

 

  

                                                
525 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural 

e dos consumidores – Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 14. ed. São Paulo: 2016, p. 49. 
526 FERRAZ, Sergio. Ação civil pública: um horizonte inalcançável. In: MILARÉ, Édis. Ação Civil Pública após 

30 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 803.  
527 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa coletiva de grupos raciais, étnicos e religiosos. In: MILARÉ, Édis. op. cit., 

p. 380. 
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CONCLUSÃO  

 

Ainda que não haja unanimidade no número de africanos que vieram para as Américas 

como mão de obra, historiadores contemporâneos dão conta de que 15 milhões de seres 

humanos foram arrancados de suas terras e 40 % por cento destes vieram para o Brasil que a 

despeito de usar a força de trabalho indígena, tinha no escravizado a sua grande forma de 

produzir riqueza nos trezentos anos de permissão legal para a escravidão. Transportados em 

tumbeiros ou navios-negreiros em viagem transatlântica desumana e com alto índice de morte, 

eram vendidos em praça para serem escravizados no Brasil como força produtiva, 

primeiramente no engenho de cana-de-açúcar e depois na mineração, produção do café, serviços 

domésticos e em outros trabalhos tipicamente rurais e urbanos.  

Os africanos que aqui aportaram influenciaram intensamente na formação sociocultural 

e religiosa da nação brasileira. A formação de quilombos ou mocambos no período escravocrata 

e mesmo após a Abolição da Escravidão se mostrou como um fenômeno de grande amplitude 

espacial e temporal, sendo prática igualmente presente em outros países americanos, recebendo 

os nomes de palenques ou cumbes nas colônias espanholas, marrons nas inglesas e grand 

marronage nas francesas, o que seria diferente da petit marronage que identificaria as pequenas 

fugas. 

Há um consenso doutrinário no sentido de que constitui direito natural do homem o ato 

de fugir da escravidão e aquilombar-se em algum território com outras pessoas de seu grupo 

social e racial que estejam sobre o mesmo jugo. Onde houve escravidão, houve tentativa de 

fuga e formação de comunidades de fugitivos. No caso brasileiro, os quilombos foram formados 

por negros escravizados que vindos da África e vendidos em praça, se rebelavam contra a 

privação iníqua da liberdade, refugiando-se nas matas e outros locais, com o escopo de dificultar 

o acesso dos capitães do mato, cuja função predominante era a de recuperar o cativo para o seu 

dono ou matá-lo após tortura, com o objetivo servir de exemplo para que outros não ousassem 

agir da mesma forma. 

A fuga para a formação de quilombos exteriorizava duas insurreições: a busca da 

liberdade forçada e o direito de possuir um pedaço de terra no qual se pudesse vivenciar no 

território brasileiro a ancestralidade e cultura africana, indiciando a vinculação entre o território 

e a sobrevivência da comunidade. Os quilombos não eram sociedades despidas de organização, 

contando muitas vezes com relacionamentos sociais e econômicos com outros quilombos, 

tribos indígenas e até mesmo com homens brancos livres como foi o caso do Quilombo das 

Camélias, no Leblon, Rio de Janeiro, já nos estertores do regime escravocrata.  
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Certo é que alguns quilombos se notabilizaram a ponto de criarem verdadeiros estados 

africanos no Brasil, servindo de exemplo o famoso caso do Quilombo dos Palmares.  

Estima-se que existam mais de cinco mil territórios remanescentes de quilombos no 

Brasil. Desses, 3158 já foram reconhecidos por certidão pela Fundação Cultural Palmares, 

instituição pública criada por lei e vinculada ao Ministério da Cultura.  

A coincidência temporal entre o início dos movimentos políticos e legislativos 

abolicionistas e a Lei de Terras impediu que o negro recém-saído da escravidão tivesse acesso 

formal à propriedade imobiliária que, por conta dessa legislação, passou a ser mercadoria 

submetida à lei de venda e compra. Exemplo desse fato histórico é a lei que proibiu com sérias 

sanções o tráfico negreiro e realmente criou uma crise nesse comércio de gente, a chamada Lei 

Eusébio de Queirós, data de 4 de setembro de 1850 e a Lei de Terras data de 18 de setembro do 

mesmo ano, fazendo com que o início mais efetivo da abolição da escravidão tenha sido 

marcado pela consolidação de latifúndios. 

A análise histórica de reconhecimento das titularidades imobiliárias no Brasil demonstra 

que, desde a época do regime sesmarial, passando pela Independência em 1822 e a Lei de Terras 

de 1850, houve uma concentração de terras nas mãos de poucos e que não observou adequando 

a função social da propriedade. 

Assim, o período pós-abolição não dotou o liberto de mecanismos de emancipação 

pessoal nas áreas da educação, preparo para o trabalho não servil, saúde, dentre outros direitos 

sociais básicos, assim como da possibilidade de ser titular de um imóvel na forma prevista na 

legislação brasileira. 

A utilização de bens de raiz para moradia e trabalho acabou se efetivando com o direito 

à posse que ostenta no cenário constitucional função social própria, conferindo substância ao 

cânone constitucional que impõe função social à propriedade, enquanto garantia fundamental 

(art. 5º, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III) e, nesse último aspecto vinculada 

ao objetivo maior de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Destarte, a proteção da propriedade privada que configura igualmente garantia fundamental 

(art. 5º, XXII) deve se submeter à funcionalização desse instituto que, à luz do comando 

constitucional, limita e integra a situação jurídica proprietária de natureza complexa. 

Em uma medida de resgate de um passado histórico violento, segregacionista, racista e 

de absoluto descaso com relação à população negra liberta, no aniversário de cem anos da Lei 

Áurea que data de 13 de maio de 1888 subscrita pela Princesa Isabel, em 5 de outubro de 1988, 

data de promulgação da Constituição da República, veio à lume o artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias com os seguintes dizeres: “Aos remanescentes das 
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comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”. 

A citada norma constitucional possui natureza de direito fundamental especial de 

segunda e quarta geração.  

A segunda geração de direitos fundamentais se apresenta, pois a partir do 

reconhecimento e demarcação adequada de um território quilombola é possível assegurar 

direitos sociais básicos como a segurança da moradia e a possibilidade do trabalho, sobretudo, 

nesse último caso, nos quilombos rurais que constituem a grande maioria no cenário brasileiro. 

A regra também pode ser identificada como de quarta geração dos direitos 

fundamentais, uma vez que o reconhecimento dessa propriedade especial configura uma 

contundente manifestação de respeito ao pluralismo, conferindo voz e possibilidade de 

participação no âmbito da sociedade brasileira a uma minoria étnica, a qual a Constituição 

determina que se atribua a devida dignidade enquanto entes que integram os grupos formadores 

da nação brasileira.  

Em outro giro, a observância efetiva do artigo 68 do ADCT assegura o respeito às 

manifestações culturais de origem africana, a fim de que reste assegurado às futuras gerações o 

conhecimento desse modo peculiar de criar, fazer e viver. A manutenção definitiva dos 

territórios remanescentes de quilombos evita o perecimento do patrimônio cultural brasileiro 

assegurado pelos artigos 215 e 216 da lei fundamental. 

A preservação do território quilombola atende ao interesse difuso da sociedade de 

proteção cultural, pois tem a possibilidade de evitar que esse patrimônio se dissipe absorvido 

pela cultura majoritária. Inegável que há uma relação direta e inafastável entre os grupos 

formadores de quilombos e os territórios que ocupam, sendo indispensável, portanto, a sua 

proteção. 

Sem embargo da importância da titulação das terras de quilombo em cumprimento ao 

texto constitucional, tal objetivo deve vir acompanhado de outros programas sociais de inclusão 

no tocante à educação, saúde, saneamento básico, dentre outros, sendo o Programa Brasil 

Quilombola uma prática a ser incrementada dentro dessa linha de resgate e reparação de um 

nefando passado de injustiça e opressão. 

Verificamos com o abono da doutrina reinante que a norma do artigo 68 do ADCT é 

dotada de eficácia plena por conter todos os elementos para a sua imediata aplicação sem 

embargo da possibilidade de o Poder Público editar normas jurídicas formais ou materiais 

complementares como é o caso do Decreto Federal 4887/03 que teve a sua constitucionalidade 
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reconhecida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3239/04 

encerrado em 8 de fevereiro de 2018. 

Em uma sociedade aberta, plural, para que se alcance, em determinados casos, uma 

melhor exegese da Constituição, outros atores sociais, além do magistrado, devem participar da 

hermenêutica constitucional e exemplo desse fato já identificado pela doutrina 

constitucionalista, vem a propósito o reconhecimento étnico de um povo, posto que este fato 

somente tem o seu início correto a partir de uma autoafirmação do segmento a ser identificado, 

mormente em um país pluriétnico como é o nosso caso, cuja nação é fruto de diversas raças que 

o compõe.  

Para fins de aplicação do artigo 68 do ADCT, o critério da autoatribuição prestigiado 

pelo Decreto 4887/03 ressignificou e atualizou o conceito histórico de quilombo, estanque e 

vinculado ao período escravocrata e que já fora internalizado no ordenamento jurídico formal 

pátrio pelo acatamento da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho por 

intermédio do Decreto Federal nº 5.051/04, merecendo relevo que o citado ato normativo tem 

por objeto a proteção de direitos humanos, circunstância que atrai a incidência do parágrafo 

segundo do artigo 5º da Constituição da República: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”. 

Por outro lado, esse conceito contemporâneo de quilombo se encontra em consonância 

com o atual estado da arte para a configuração de reconhecimento étnico-cultural de um povo 

segundo a orientação dos modernos historiadores e antropólogos.  

Importa, entretanto, esclarecer que essa autodefinição não é o suficiente para o 

reconhecimento de um território remanescente de quilombo, sendo fundamental a apresentação 

de um laudo específico assinado por especialistas na matéria, a fim de que seja, após intensa 

pesquisa, emitida eventual certidão comprobatória da existência de um quilombo. 

Consideramos que nem todas as normas constitucionais de eficácia plena, como é o 

caso, possuem eficácia social, muito embora tenham sido criadas para que sejam efetivas, isto 

é, com a intenção de que saiam da folha do papel e sejam vivenciadas na prática. Nessa linha 

de raciocínio, atestamos que a forma como vem sendo trabalhado o reconhecimento de 

territórios quilombolas no Brasil, passados trinta anos de vigência do comando constitucional, 

não atende a esse nobre objetivo. 

Isso porque, há uma disparidade muito grande entre as certidões emanadas pela 

autárquica Fundação Cultural Palmares (3158) se comparado com os registros imobiliários 

feitos pelo INCRA (116), indicando uma baixa efetividade de pouco mais do que três por cento. 
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Tal situação acarreta desmoralização da própria Constituição, além de frustração social dos 

destinatários diretos (quilombolas) e indiretos (coletividade). 

Há que se pensar em outras formas de busca pelo reconhecimento efetivo da propriedade 

de um território remanescente de quilombo que nasce a partir de um modo originário de 

aquisição da posse e, na atualidade constitucional, da própria propriedade que deverá ser 

formalizada mediante a criação de um condomínio pro indiviso e outorgado com as cláusulas 

de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade, à semelhança do artigo 231, § 

4º da Constituição que trata da demarcação e titulação do território indígena e que consta no 

artigo 17 do referido decreto 4887/03. 

No caminho para a titulação, três situações podem ocorrer: 1ª) terra devoluta não 

discriminada; 2ª) imóvel público registrado em nome de pessoa jurídica de direito público; 3ª) 

imóvel em nome de particular. 

Se o imóvel pertencer ao Poder Público, este, de ofício ou mediante determinação 

judicial, deve providenciar a emissão de títulos de propriedade e providenciar o registro, 

conforme reza a segunda parte do artigo 68 do ADCT.  

Em caso de imóvel registrado em nome de particulares, o Poder Público poderá 

providenciar a desapropriação e, após o procedimento expropriatório, outorgar os títulos 

respectivos aos quilombolas, circunstância adotada como modelo a partir do contido no artigo 

13 do Decreto 4887/03. Ocorre que a despeito da legalidade de tal procedimento, o fato é que 

essa prática administrativa não tem logrado proporcionar o cumprimento do cânone 

constitucional nessa tese tratado. 

Assim, imperioso que se reconheça a possibilidade de a comunidade diretamente 

interessada provocar o Poder Judiciário, com o intuito de obter sentença judicial de natureza 

declaratória, ficando a questão da indenização a ser resolvida entre o pretenso prejudicado e a 

União Federal que, por meio do poder constituinte originário, reconheceu a propriedade das 

áreas em que estiverem assentados remanescentes de quilombo e o fez por meio de comando 

normativo livre de condições ou requisitos prévios. 

Sem prejuízo de medidas judiciais de defesa possessória ou reivindicatória, deve ser 

assegurada ao destinatário direto do artigo 68 do ADCT a propositura de ação declaratória e 

demarcatória da terra ocupada como quilombo.  

É cabível, igualmente, por se tratar de proteção de interesse difuso ao patrimônio 

cultural e assecuratório da honra e dignidade de um grupo étnico minoritário, na forma do artigo 

1º, III, IV e VII, da Lei 7347/85, a ação civil pública de natureza cautelar e principal.  
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A judicialização desse desafio constitucional com a dialeticidade inerente e a força da 

coisa julgada, a partir do exercício direto da cidadania coletiva e democrática desse grupo 

étnico-cultural ou por legitimados extraordinários, em atenção ao interesse público, pode se 

mostrar como importante contributo para a efetividade do artigo 68 do ADCT. 
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