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PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL 

 
 

1. Qual a diferença entre preconceito, racismo e 
discriminação? 

 
O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem 

qualquer informação ou razão.  
O racismo é a crença de que uma raça é superior a outras. 
A discriminação é a ação baseada no preconceito ou racismo, onde o individuo recebe um 

tratamento injusto apenas por pertencer a um diferente grupo, categoria ou classe. 
 

  Preconceito Racismo Discriminação 

Significado 

O preconceito é 
uma opinião 

preconcebida em 
relação a 

determinada pessoa 
ou grupo, que não é 

baseada em uma 
experiência real ou 

na razão. 

O racismo é a 
crença de que os 
membros de cada 

raça possuem 
características, 
habilidades ou 

qualidades 
específicas dessa 
raça e, portanto, 

algumas raças são 
superiores às 

outras. 

A discriminação 
refere-se ao tratamento 
injusto ou negativo de 
uma pessoa ou grupo, 

por ela pertencer a uma 
determinada classe, 
grupo ou categoria 

(como raça, idade ou 
gênero). É o 

preconceito ou racismo 
em forma de ação.   

Motivo 
Baseado na 

ignorância ou em 
estereótipos. 

É um resultado 
do preconceito, 
causado pelo 

antipatia e pelo 
ódio à pessoas 

com diferente cor 
de pele, costumes, 
tradições, idioma, 

local de 
nascimento, etc. 

Pode ser causada 
pelo racismo ou 

preconceito para com 
pessoas de diferente 
idade, gênero, raça, 

habilidades, orientação 
sexual, educação, 

estado civil ou 
antecedentes familiares. 

Resultados 

Pode resultar em 
racismo ou 

discriminação de 
um determinado 

grupo. 

Pode levar a 
discriminação ou 
preconceito com 

base na raça, 
causando efeitos 
adversos como 

Conduz a rejeição e 
exclusão de um certo 

grupo de pessoas, assim 
como causar o bullying, 

segregação racial e 
outras práticas injustas. 
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escravidão, 
guerras e 

xenofobia. 

Manifestação Como crença. Como crença. Ação. 

Natureza Não consciente. Consciente e 
não consciente. 

Consciente e não 
consciente. 

Ação legal 

Não pode ser 
levado à justiça, 

pois não representa 
uma ação.  

Pode ser levado 
à justiça, de 

acordo com a Lei 
7.716/89. 

Pode ser levado à 
justiça, de acordo com 

a Lei 7.716/89. 

Exemplo 

Uma pessoa 
achar que alguém 

com obesidade não 
emagrece apenas 

porque é 
preguiçosa. 

Uma pessoa ser 
considerada mais 
violenta apenas 
pela cor da sua 

pele. 

O fato de homens e 
mulheres receberem 

salários diferentes para 
realizar o mesmo 

trabalho. 

    
1.1.O que é preconceito? 

O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento 
formado sobre uma pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para 
comprovar tal ponto. 

O termo é usado geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo 
particular são vistos como inferiores. Geralmente ocorre com características que algum grupo 
considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas na raça, gênero, nacionalidade, status 
social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém. 

Além do racismo, as principais formas de preconceito incluem: 
• Sexismo: A crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens; 
• Homofobia: Antipatia, desprezo, preconceito, aversão ou ódio à homossexualidade 

ou pessoas identificadas ou percebidas como lésbicas, homossexuais, bissexuais ou 
transgêneros (LGBT); 

• Discriminação religiosa: Valorização ou menosprezo de uma pessoa ou grupo por 
causa de suas crenças. 

 
1.2. O que é racismo? 

O racismo é a ideia de que os indivíduos de cada raça possuem características, habilidades ou 
qualidades específicas dessa raça e, portanto, algumas raças são superiores às outras. 

Ele pode assumir a forma de ações, práticas, crenças sociais ou sistemas políticos que 
consideram que diferentes raças devem ser classificadas como superiores ou inferiores entre si. 
Também pode considerar que membros de diferentes raças devem ser tratados de forma diferente. 

As formas clássicas de racismo incluem: 
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• Discriminação racial, que é a separação de pessoas através de um processo de 
divisão social; 

• Racismo institucional, que é a discriminação racial por parte de governos, 
corporações, religiões, instituições educacionais ou outras grandes organizações com o 
poder de influenciar a vida dos indivíduos; 

• Racismo nos direitos civis, que incluem a disparidade histórica, econômica ou social 
causada pelo racismo passado, afetando a geração atual, e em atitudes racistas e ações 
inconscientes dos membros da população em geral. 

 
1.3. O que é discriminação? 

A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de 
um determinado grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual 
pertence ou categoria. Geralmente essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém 
ser tratado pior do que outros por algum motivo arbitrário já é considerado discriminação. 

Além do racismo, outras formas de discriminação incluem distinção por idade, linguagem, 
deficiência, etnia, identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual e peso. 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não 
agir em suas atitudes, ou seja, não discriminar. 

 
 

2. Racismo Institucional: 
 
Você já ouviu falar no termo ‘racismo institucional’? Conhece alguém que já tem sido vítima 

ou já passou pela situação? Embora o termo tenha sido implantado recentemente no Brasil, junto 
a um programa de combate, em 2005, o racismo institucional foi definido pelos ativistas 
integrantes do grupo Panteras Negras, em 1967, Stokely Carmichael e Charles Hamilton, em 
resposta às desigualdades sofridas no ambiente profissional. 

 
 

 
Retirado do site do MPT: 

 
Racismo e racismo institucional – O conceito de racismo é entendido não somente como a 

conduta discriminatória em razão da cor da pele, mas também em decorrência de raça, religião, 
etnia ou procedência nacional.  “Hoje o conceito de racismo foi desdobrado e chegou-se ao 
chamado racismo institucional. É o caso de servidores que, investidos de cargo público, atendem 
de forma diferenciada um negro ou um homossexual, por exemplo. Estamos falando das 
consequências desse racismo nos órgãos públicos, de como essa prática é utilizada para excluir 
pessoas e negar direitos 
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CURIOSIDADE: 
Partido dos Panteras Negras 
Black Panther Party 

 
Líder Huey P. Newton e Bobby Seale 

Fundação 1966 

Espectro 
político 

Extrema-esquerda 

  
O Partido dos Panteras Negras (em inglês, Black Panther Party ou BPP), originalmente 

denominado Partido Pantera Negra para Auto-defesa (em inglês, Black Panther Party for 
Self-Defense) foi uma organização socialista revolucionária fundada por Bobby Seale e Huey 
Newton em outubro de 1966. O partido atuou nos Estados Unidos de 1966 a 1982, com capítulos 
internacionais que operam no Reino Unido no início da década de 1970, e na Argélia de 1969 a 
1972. 

Na sua criação, em 15 de outubro de 1966, a prática principal do Partido das Panteras Negras 
foi a patrulha de cidadãos armados para monitorar o comportamento dos oficiais do 
Departamento de Polícia de Oakland e desafiar a brutalidade policial em Oakland, Califórnia. 
Em 1969, os programas sociais da comunidade se tornaram uma atividade central dos membros 
do partido. 

 
NOTÍCIA: 
 
No último domingo (7), Beyoncé fez história ao se apresentar no intervalo do Super Bowl, 

grande final do campeonato de futebol americano NFL, na Califórnia, Estados Unidos. 
A cantora não apenas fez um show tecnicamente impecável – que chegou a 

ofuscar Coldplay e Bruno Mars, que também se apresentaram –, mas fez dele também um ato 
político. 

Beyoncé cantou seu novo single, Formation, cuja letra é, basicamente, um salmo para 
encorajar e reforçar a autoestima dos negros. 

"Eu gosto do meu nariz com narinas Jackson Five", diz a letra. 
O videoclipe recém lançado mostra a cantora em cenários e situações que remetem à cultura 

negra negra no sul dos EUA, considerada uma das regiões mais racistas do país. Também faz 
referências à violência policial contra negros. 
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Com um esquadrão de dançarinas negras vestidas como militantes da organização 
revolucionária Panteras Negras, Beyoncé fez uma apresentação incisiva – que também citou o 
movimento Black Lives Matter, que contesta a violência policial contra negros, pedindo justiça 
por mais uma de suas vítimas. 

Foi o suficiente para comentaristas conservadores criticarem a cantora. 
https://www.huffpostbrasil.com/2016/02/09/por-que-o-show-de-beyonce-no-super-bowl-

revoltou-conservadores-n_a_21696445/ 
 
NOTÍCIA: 
Tommie Smith e John Carlos, atletas dos 200 metros rasos dos Estados Unidos, ficaram, 

respectivamente, com as medalhas de ouro e bronze da prova naquela edição. A cerimônia de 
premiação corria normalmente até que ambos usaram o gesto como forma de protesto durante a 
execução do hino nacional. 

 
https://gq.globo.com/GQ-no-podio/noticia/2016/08/panteras-negras-historia-do-gesto-mais-

famoso-dos-jogos-olimpicos.html 
 
NOTÍCIAS: 
http://www.cnmp.mp.br/portal/combate-ao-racismo 

 
 
Mas afinal, o que é racismo institucional?   
O conceito foi criado para especificar como se manifesta 

o racismo, nas estruturas de organização da sociedade e 
nas instituições. De uma maneira geral, ele é definido 
como privilégio a determinado grupo de indivíduos em 
detrimento de outros, em razão da etnia a qual estes 
pertencem, revelando-se na diferença de tratamento, 
distribuição de serviços ou benefícios. 

 
“No Brasil, é possível identificar racismo institucional em todos os tipos de instituições, tanto 

públicas quanto privadas. O conceito de racismo institucional muitas vezes é convertido em 
situações consideradas interpessoais, ou seja, quando se é tratado de maneira discriminatória em 
algum serviço e faz-se uma reclamação sobre esse tipo de situação, a tendência, especialmente 
das chefias, é classificar o problema único e exclusivamente do funcionário. O que acontece na 
verdade, é que o racismo institucional responsabiliza a instituição pela atitude discriminatória, 
pois cabe a empresa assumir o papel pelo tipo de serviço que seu colaborador oferece, é ela quem 
cria as regras da ‘casa’ para lidar com público”, explica Mônica. 
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NOTÍCIAS DO MPT: 
 
“No Brasil, população negra ganha menos do que a branca. Mulheres afrodescendentes têm 

situação econômica pior” 
 
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/noticias-

antigas/2014/novembro/mercado%20de%20trabalho%20ainda%20discrimina%20pela%20cor
%20da%20pele/!ut/p/z1/tVNbc6IwGP0r7AOPkCBX900dx6Kl1XatwosTQoR0IMGA2P77BrSz4
3jZ2Z3ZvOR2vts53wcisAYRQw1NUU05Q7m8h5GzeVpY_mT4Cmeet3DhIDAc7-
XBeHTfXLDqAPDGGkAQndk7U2nveAN_1p9D_9k42d8BRPfjv4EIRJjVZZ2BsChrJScpSrgK2z
PjNcUUVSrsQcNSIeMNKWLR_hKBJUxJiFILFKM84wqiLEFKQissaEEZUkqSIwVzoSTdmbSh
SkwTENqxszVh4mmeu8WaZfRczYOOq5kOlj82wv2k16IrggTONrs9EZ8gFAjTquAXNV8UFd2n
dNW6lhBjAi1_-
Axnk9lcelgYwdifGL2ZZZ8Ad3xMQZTmPD5KPGCx6aUgEmRLBBH6XsjnrK7LnypU4eFw0C
WbesobPRYqvGaR8aoG63MkCGWd7k1tLQesGkoOYMm4KGQir23Wq1GwmfsgNNoLqzZ3H
Ww6NEqJbjrQSxC0tF6fWFIQE2oxMR0N2yQx45j0k9gGYafJARf6URf9pMtu_1sbCRj9kgV2Da
TC4b7C6LR9p7dYjl9kade1feiovd_S0j193-
2igexczmryIanrosXHaN12wd5ZlzxB9xp7f9Gd0z9NlsyyJ4JRIFUuUZ1plG05WLeDBNbfgyTz_q
dBusHAfx3eslguC88stDV8t_PmcRuMzcL7sJtgm-
VNMYq9zwNZDX58AbPs3LA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2F
%2FMPT%20Legado%2FMPT%20Noticias%2F2014%2FNOVEMBRO%2FMercado%20de%
20trabalho%20ainda%20discrimina%20pela%20cor%20da%20pele 

 
“MPT reconhece que o preconceito ainda impera e defende reflexão sobre igualdade racial, 

políticas públicas e formas de inclusão” 
 
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/c6f70d3b-

63ce-4327-ad9e-
34ff2be5325d/!ut/p/z1/rVPLjpswFP2VzIIl2GBe6Y6gKCWUTtJpmuANMmAeI14xhMz8fQ2h
qioldCrVG8v2uefee841wOAEcEX6PCVdXlek4Gcf64G8gaqzeobuxt0Z0NrL3trZyIoNDXAcA
fDBsiDA_PnrXnU2qxfomvqWx-um5bjLHXSe5Sl-
BoDn8_8AGOCo6pouA37ZdAJsSUEWMV3kZcNo1RIB8utFVXd5lJNWgJGeGDBGoaijiIoq
UgyRxEsqIjVJlJBqSNHigbSJ8hj4H0W3lLAoC84Xyt6Bz0iUt2U9dTdTPp4X7zhQP2ZwVW0
CzHBsAU6LOryZaVUhMlOAGU0oo0y6MH6ddV3zSYACvF6vEhdLSuteCpkA70VkdduB05
9I4PM-
jYcuqjo49jm9gkNVs5IX8jJUfbS9YOcAXx4OVRvMEgQjmqRUQjo0YwJVUVlSVVRlBMW
QIl2MNMptCukyDjXgKwPpNSqlmy_S5Mv58tsbDrC_8wbH-RDg6tJGZNp-lbc_rL_x1u57-
3mUdn54OX3-ej5ji89oXXX0jUs3Zgtv2cZtXj3V0O6p9w_Tuf3bH-
JVKsyzPe5yQ7pMzKukBqcPcT9s8L_8wqY8HEoTleIJvmpF_yXx1qg037TeS7KiL-3QfEdF-
vT0E5BikBo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2F%2FMPT%2F
Sala%20de%20Imprensa%2FMPT%20Noticias%2Fc6f70d3b-63ce-4327-ad9e-34ff2be5325d 

 
“Combate ao racismo no Brasil esbarra na negação do preconceito” 
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http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/noticias-
antigas/2014/novembro/combate%20ao%20racismo%20no%20brasil%20esbarra%20na%20ne
gacao%20do%20preconceito/!ut/p/z1/vVNdb-
IwEPwreclj4s0HiXNvFCEKNC2UUiAvyDYGXJE4OCa09-
vPoVSnqi3X00kXRXGczO7seHZRhuYoK0gtNkQLWZCd2S-
yaHk7Dvu9qwkMMR7H0E69CN9fezfxY4xmJwB8cbUBZe_io4GJj3C7P0xG0L_zzvEXANll_
keUoYwVutRbtMhLbe34hqykDc17IbVgglQ2-OCFNhSy5jlV5i-
TOSWaW0RaijBR5dKALapIJXYWryhRiliFuU02ZkAraZWKM1kwLrRsOEsmVmjBIQEMH
JzEN48wSbiTYIIdH8fgeyymbE0adMWJYtvl_sDVC1qcKT-
I_6Auu3y2sya1gXg9CPtXdzDsDUcmw9hLu_2e5w_D1hlwIccAZZudpK9etwsa4A3KFF9zxZ
V7UObzVuvyhw02HI9H1xyru5G1S5UNn0VsZaXR_D0SLYzO-
EuTwwjNasGPaFpIlZtCJk3Vs066HPXRwms2RbW8mGB5QpMNd4MI8IpA6PgJD53QC8Ch
PIgc1uKrgFKerGjrnPTIcvfVF_fsy_7w2xsD6DwYgadOsuHqUDFyXt7KG0-790ba595-
u2rFayEPVVP9RPz8toIWuj6Zd3l6jADxtN9nbTMkstD82Zhz0kNf9ZyWD_6868NbiD_z5y_6f
_CnIf6iyv8zy4bcV2knNU1cEr11RLE2HxsSNH8jQfN_JCnz6TTHQe7M4am1q2_WaTfI8XOr
TjnFqcbHh3U-
w1X7F8fmLDo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2F%2FMPT%
20Legado%2FMPT%20Noticias%2F2014%2FNOVEMBRO%2FCombate%20ao%20racismo
%20no%20Brasil%20esbarra%20na%20negacao%20do%20preconceito 

 
2.1. O Racismo Institucional em outras áreas: 

 
Dados realizados em 2013 e 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)  e 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revelam  que, em pleno século XXI, o histórico 
de racismo institucional se faz presente e pode ser identificado em diversos âmbitos sociais. 
Confira alguns deles: 

 
2.1.1. Saúde: 

 
A saúde é um dos campos em que mais se tem comprovações de como o racismo é um 

mecanismo de clivagem no atendimento. Segundo números da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), divulgada em 2013, das pessoas que já se sentiram discriminadas no serviço de saúde, por 
médico ou outro profissional de saúde no Brasil, 11,6% são mulheres e 11,9% são de cor preta. 
Importante ressaltar que segundo a classificação do IBGE, a população negra é composta pelos 
autodeclarantes “pardos” e “negros”. 
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“O maior índice de mortalidade 
materna (morte na gravidez, parto ou pós 
parto) acomete mulheres negras, com 
causas classificadas na saúde como 
evitáveis e preveníveis. Mas se podem 
ser evitadas, por que morrem? As 
mulheres morrem porque não são bem 
atendidas no sistema de saúde. Atitudes 
que vão desde a duração mais curta das 
consultas em relação à pessoas brancas, 
menores quantidades de exames 
solicitados, procedimentos como 
anestesia que muitas vezes até nem 

existem(que muitas vezes até justificam que isso acontece porque a mulher negra é mais resistente 
a dor), legitimam o racismo institucional”, afirma Mônica. 

O estudo também analisou os motivos percebidos pelas pessoas que se sentiram discriminadas 
no serviço de saúde e, mais da metade da população de 18 anos ou mais, revelou que sentiram-
se discriminadas por razões de cor ou raça. 

  
2.1.2. Segurança Pública: 

Índices de violência policial, homicídios contra jovens negros são causados, na maioria das 
vezes pelo racismo instaurado pelas corporações policiais e ausência de políticas públicas. De 
acordo com os dados, de 2005 a 2015, do Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) – Violência e 
Desigualdade Racial (Ipea), a cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. 
A pesquisa revela ainda que jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados 
todos os anos como se vivessem em situação de guerra.  

Dados do Mapa da Violência 2011 também apontam que o número de vítimas de homicídio 
da cor brancas na população brasileira diminuiu 22,3%; enquanto negras, aumentou 20,2%. 

 
2.1.3. Educação: 

Na educação, o percentual de negros no nível superior deu 
um salto e quase dobrou entre 2005 e 2015. De acordo com 
os dados do IBGE de 2015, em 2005, um ano após a 
implementação de ações afirmativas, como as cotas, apenas 
5,5% dos jovens negros 

 ou pardos, em idade universitária, frequentavam uma 
faculdade. Dez anos depois, 12,8% dos negros entre 18 e 24 
anos chegaram ao nível superior. No ensino fundamental, por 
exemplo, brancos chegavam a estudar por 6,7 anos em média, 

enquanto os negros paravam nos 4 anos e meio – tempo equivalente ao primeiro ciclo do ensino. 
Fator que se dava às condições de acesso ao ensino que pessoas negras tinham em relação às 
brancas.  

Essa diferença, em relação a pesquisas de anos anteriores, apontou avanços mínimos, em 
comparação à pessoas brancas, o que reflete na presença dos negros no ensino médio, 
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universitário e na pós-graduação, permanece significativamente menor do que a dos brancos – 
diferença que se torna exponencial nos níveis superiores de formação. 

 
2.1.4. Ambiente de Trabalho: 

Um histórico realizado em março deste ano pelo 
IBGE, através da Pesquisa Nacional Por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD), revelou que, de 12,3 
milhões de desempregados, cerca de 64% são negros. 
Outro levantamento realizado pela consultoria Etnus, 
em São Paulo,em junho deste ano, entrevistou 200 
pessoas, e apontou que o fato de ser negro e não 
atingir os ‘padrões’ da empresa como cabelo alisado 
(mulheres) e cortados (homens) está entre as 
principais dificuldades em enfrentar o mercado de 

trabalho. Ainda segundo a pesquisa, sete em cada 10 (70%) dos entrevistados afirmaram que 
tiveram que passar por procedimento estético para ser aceito no emprego.  

Esses são apenas alguns exemplos de como o racismo institucional se instala em vários âmbitos 
da sociedade, direta ou indiretamente, por razões históricas. Para o enfrentamento e luta pela 
igualdade social, Mônica finaliza ressaltando que é importante que todos se informem acerca de 
seus direitos e denunciem. “O que a pessoa pode fazer é prestar queixa na delegacia e abrir um 
processo contra a pessoa ou empresa. Afinal, tudo dependerá da circunstância. Acionar também 
o Ministério Público é importante, pois é órgão que prestará apoio à vítima da discriminação e 
também procurar organizações de Movimentos Negros, que orientam como proceder em cada 
caso”, pontua Mônica. 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COTAS: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/EMI/2013/195-MP-SEPPIR.htm 
 

2.2. LISTA DE QUESTÕES: 
 
https://www.qconcursos.com/questoes-de-
concursos/questoes?caderno_id=2585575&migalha=true 
 

 
3. LEI FEDERAL 12.888/10 – Estatuto da Igualdade Racial 

 
A Lei 12.888/10 é bem abrangente e trata dos direitos fundamentais para igualdade racial, 

dentre eles o direito à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer, liberdade de consciência, de 
crença e religiosa, acesso à moradia e trabalho. 

Estatuto da Igualdade Racial é uma lei especial do Brasil, promulgada em 2010 pelo presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, sendo um conjunto de regras e princípios jurídicos que visam a coibir 
a discriminação racial e a estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre 
os diferentes grupos raciais. 
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No Brasil, a Lei nº 12.288/10, de autoria do Senador Paulo Paim, instituiu o Estatuto da 
Igualdade Racial. Segundo o artigo 1º, o Estatuto da Igualdade Racial tem por objetivo “combater 
a discriminação racial e as desigualdades raciais que atingem os afro-brasileiros, incluindo a 
dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado”. Discriminação racial é 
definida pelo texto legal como “toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo, ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais” (art. 1º, § 1º). Já desigualdades raciais, por sua vez, como sendo “situações 
injustificadas de diferenciação de acesso e gozo de bens, serviços e oportunidades, na esfera 
pública e privada”. 

 
3.1. Exposição de Motivos do Autor do Projeto: 

 
“Não queremos a cultura afro-brasileira vista, sentida e experimentada somente nas práticas 

religiosas, música ou alimentação. Queremos a cultura do negro inserida nas escolas, no mercado 
de trabalho, nas universidades, pois o negro faz parte do povo brasileiro. Cultivar as raízes da 
nossa formação histórica evidentes na diversificação da composição étnica do povo é o caminho 
mais seguro para garantirmos a afirmação de nossa identidade nacional e preservarmos os valores 
culturais que conferem autenticidade e singularidade ao nosso país. É imprescindível que haja 
união entre as pessoas, povos, nacionalidades e culturas. Todos os esforços para combater as 
barreiras discriminatórias são subsídios concretos para a formação de um novo ser humano, capaz 
de elevar-se à altura de seu destino e evitar destruir a si mesmo.” 

 
“Com base no Estatuto da Igualdade Racial é possível exigir do Estado medidas concretas para 

atender um interesse individual ou coletivo, bem como pode um ente político exigir do outro a 
sua contribuição nos projetos e ações destinadas a combater a “discriminação racial” e as 
“desigualdades raciais” que atingem os afro-brasileiros. 

Desse modo, o argumento de alguns de que o Estatuto da Igualdade Racial é um texto de 
compromisso ou simplesmente sugestivo sem qualquer característica de coercitividade não 
procede, já que ele trata do dever do Estado, regulamentando a Constituição Federal e definindo 
qual a postura do Estado com relação à proteção e promoção dos interesses dos afro-brasileiros. 

Se a proteção dos direitos fundamentais, a teor do § 2º do artigo 5º da Constituição Federal, 
tem aplicação imediata, podendo-se exigir do Estado, por meio do Poder Judiciário, o exercício 
de qualquer direito fundamental, independentemente de lei ou ato normativo infraconstitucional, 
o Estatuto da Igualdade Racial serve para delimitar e direcionar esse dever fazendo surgir ao 
Estado um dever comissivo específico, consequentemente, inaugurando sua responsabilidade em 
razão de uma omissão, bem como norteando a atuação do Poder Judiciário e dos titulares da 
proteção dos direitos difusos e coletivos.” 

 
3.2. Principais características: 

 
• O Estatuto da Igualdade Racial regulamenta qualquer tipo de situação relacionada à 

comunidade negra; 



    www.estudodireito.com 
 

 
12 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

• Embora a lei apresente apenas citações específicas para as pessoas que se definem integrantes 
da comunidade negra, mais de 65 milhões de pessoas são atingidas por ela, de forma direta ou 
indireta;  

• Essa é uma lei que era aguardada há muitos anos, pois, desde a Constituição de 1988, fala-se 
no princípio da igualdade e, atualmente, a sociedade brasileira possui em sua composição uma 
expressiva participação da chamada comunidade negra;  

• Assim, como é sabido, fatores históricos fizeram com que existisse discriminação – questões 
de escravidão, aglomeração pós-escravidão, a falta de indenização ou responsabilização pós-
libertação dos escravos, dentre outros fatores;  

• Com o passar dos anos, algumas pessoas foram se destacando ou chegando a posições sociais 
de destaque, porém pouco tempo se passou desde que houve a libertação dos escravos no Brasil;  

• Quando é apresentada uma legislação sobre o assunto, tenta-se abrir os olhos da comunidade 
em geral para a questão que está sendo levantada;  

• Muitos defendem que o Brasil não é um país racista, porém essa é uma hipótese que pode ser 
questionada justamente pela necessidade de se haver um estatuto para promover a igualdade 
racial;  

• O Estatuto da Igualdade Racial alterou a lei que define os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor (Lei n. 7.716/1989) e também criou um sistema nacional para que o estatuto 
venha a ser utilizado de forma efetiva no país;  

• Quando a sociedade se depara com a necessidade de responsabilizar um determinado sujeito 
ativo pela prática de uma conduta, poderá ocorrer o estabelecimento de um ilícito civil, 
administrativo ou, a depender da gravidade, um ilícito criminal. 

 
 
4. DECRETO 6040/2007: 

 
De início, compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a 
implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. Para os fins do Decreto e do seu Anexo compreende-se por:  
 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição;  

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 
temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, 
o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e demais regulamentações; e  

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a 
melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as 
gerações futuras.  
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As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de 
forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes 
PRINCÍPIOS:  

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos 
povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes etnia, 
raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre 
outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, 
subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos ou, ainda, 
instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade;  

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno 
e efetivo exercício da cidadania;  

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades tradicionais ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis;  

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos 
produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 
 

O decreto em comento estabelece, ainda, os seguintes PRINCÍPIOS:  
V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos 

e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as 
gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições;  

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos 
tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou 
urbanas;  

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da 
sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução desta Política a ser implementada pelas 
instâncias governamentais;  

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;  
IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos Povos e 

Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo;  
X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e Comunidades 

Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus 
direitos e interesses;  

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;  
XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos 

públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e 
do controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;  

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância 
religiosa; e  
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XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória 
cultural e a identidade racial e étnica.  

 
A PNPCT tem como PRINCIPAL OBJETIVO promover o desenvolvimento sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 
garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com 
respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.  

 
São OBJETIVOS ESPECÍFICOS da PNPCT:  
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos 

naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;  
II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades 
de Conservação de Uso Sustentável;  

III - implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e 
comunidades tradicionais;  

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou 
indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;  

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos 
como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a 
participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos 
não-formais;  

VI - reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, 
de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos;  

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de 
qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas necessidades e demandas, com 
ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional. 
 

Igualmente, são contabilizados como objetivos específicos:  
VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos povos e 

comunidades tradicionais, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às 
doenças decorrentes destas atividades;  

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde voltada aos povos e 
comunidades tradicionais;  

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes dos povos 
e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social;  

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados 
especificamente para os povos e comunidades tradicionais;  

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos povos e 
comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações 
governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social;  

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos 
recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo;  

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos 
e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade;  
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XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre 
os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais;  

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, 
considerando as formas tradicionais de organização e representação locais; e  

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, 
respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando 
os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais.  
 

São INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:  

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;  
II - a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, instituída pelo Decreto de 13 de julho de 2006;  
III - os fóruns regionais e locais; e  
IV - o Plano Plurianual. 
 
Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais têm 

por objetivo fundamentar e orientar a implementação da PNPCT e consistem no conjunto das 
ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes 
esferas de governo, os princípios e os objetivos estabelecidos por esta Política:  

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderão 
ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, étnico-socio-
culturais e deverão ser elaborados com a participação equitativa dos representantes de órgãos 
governamentais e dos povos e comunidades tradicionais envolvidos;  

II - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais poderá se dar por meio de fóruns especialmente criados para esta 
finalidade ou de outros cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam compatíveis com 
o alcance dos objetivos desta Política; e  

III - o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais não é limitado, desde que respeitada a atenção equiparada aos diversos segmentos 
dos povos e comunidades tradicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para um tema, 
região, povo ou comunidade.  

 
A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais deverá, no âmbito de suas competências e no prazo máximo de noventa dias:  
I - dar publicidade aos resultados das Oficinas Regionais que subsidiaram a construção da 

PNPCT, realizadas no período de 13 a 23 de setembro de 2006;  
II - estabelecer um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os Povos e 

Comunidades Tradicionais, o qual deverá ter como base os resultados das Oficinas Regionais 
mencionados no inciso I; e  

III - propor um Programa Multissetorial destinado à implementação do Plano Nacional 
mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual. 
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5. Decreto 4887/2003: 
 

5.1. Quilombos: conceito e aspectos gerais 
À época da escravidão no Brasil, os escravos negros em muitas ocasiões fugiam das propriedades 
de terras em que trabalhavam, e migravam para terras distantes, com o intuito de se esconderem 
para que pudessem viver em liberdade. Esse período histórico foi marcado pelo surgimento dos 
quilombos, que eram precisamente, as terras que essas pessoas se estabeleciam e passavam a 
habitar, e ali tentavam viver nos moldes de seus antepassados, praticando a agricultura, 
extrativismo, criação de animais, exploração de minérios e até mesmo atividades mercantis. 

Nos quilombos, os negros reviviam suas tradições africanas, voltavam a praticar livremente sua 
religião, suas danças e músicas. Todavia, os negros quilombolas não esqueciam seus 
companheiros que ainda permaneciam sob o trabalho escravo realizado nas propriedades, e 
muitas vezes organizavam fugas coletivas, o que gerou, obviamente, uma dura repressão por parte 
dos senhores de terras. Nesse período, inclusive, foi criada a profissão de “capitão do mato”, que 
eram homens que conheciam profundamente as terras, e tinham como atribuição recapturar os 
escravos fugidos. 

Os quilombos ficaram marcados na história do país como símbolos da resistência negra, que era 
permanente, visto que mesmo quando eram destruídos, ressurgiam em outros lugares. Existiram 
quilombos em quase todos os estados do Brasil, e o mais conhecido desses quilombos certamente 
foi o de Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, na então Capitania de Pernambuco, 
região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. 
Muitos desses locais conseguiram resistir a toda perseguição imposta, tendo moradores até os 
dias atuais, sendo estes denominados remanescentes das comunidades de quilombos.4 

Para esses povos, a terra significa mais que uma simples área de produção e vai além de fins 
econômicos. Representa sua identidade, cultura, bens, e relações sociais estabelecidas por séculos 
nessas localidades. Desse fato, surge a premente necessidade de proteção ao direito desses povos 
à ocupação desses territórios, e proteger de terceiros que visem se apossar dessas terras. 

Atualmente, existem cerca de 2.847 comunidades em 24 estados brasileiros. A maior parte se 
concentra na região Nordeste, onde existem 1.724 comunidades. O Estado do Maranhão é o que 
mais possui comunidades de remanescentes quilombolas, com 734. A região Norte é a segunda 
em número de comunidades, com 442, seguida pela região Sudeste com 375, Sul com 175 e 
Centro-Oeste com 131.4 

O que caracteriza o quilombo hoje são suas características antropológicas e territoriais. Para o 
reconhecimento de uma comunidade como quilombola é necessário, primeiramente, o 
reconhecimento de tal título pelos próprios membros da comunidade, através da auto definição, 
é a própria comunidade que se auto reconhece “remanescente de quilombo”. O amparo legal é 
dado pela Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, cujas determinações foram 
incorporadas à legislação brasileira pelo Decreto Legislativo nº 143/2002 e Decreto nº 
5.051/2004. Em seguida, é feito um levantamento histórico e cultural para saber qual é a relação 
da população com o território que ocupa. 
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A partir daí, seguem-se várias etapas. A primeira delas é a elaboração de um relatório técnico 
de identificação e delimitação, o RTID, composto de estudo antropológico, levantamento 
fundiário, memorial descritivo e cadastramento das famílias quilombolas.Em seguida, abre-
se a possibilidade de contestações ao RTID por eventuais interessados. Caso o Relatório seja 
aprovado, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) realiza a 
indenização dos ocupantes não quilombolas, para que deixem o território. 

Cabe à Fundação Cultural Palmares emitir uma certidão sobre essa auto definição. O processo 
para essa certificação obedece à norma específica desse órgão (Portaria da Fundação Cultural 
Palmares nº 98, de 26/11/2007). Para acessar a política de regularização de territórios 
quilombolas, as comunidades devem encaminhar uma declaração na qual se identificam enquanto 
comunidade remanescente de quilombo à Fundação Cultural Palmares, que expedirá uma 
Certidão de Auto Reconhecimento em nome da mesma. 

Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o INCRA é o órgão competente, na esfera federal, pela 
titulação dos territórios quilombolas. Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm 
competência comum e concorrente com o poder federal para promover e executar esses 
procedimentos de regularização fundiária. Para cuidar dos processos de titulação, o INCRA criou, 
na sua Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária, a Coordenação Geral de Regularização 
de Territórios Quilombolas (DFQ) e nas Superintendências Regionais, os Serviços de 
Regularização de Territórios Quilombolas. 

Através do Decreto nº 4.887/2003, é feito o procedimento de identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos de que trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Com o advento do Decreto 4883/2003 foi transferida do Ministério da Cultura para o INCRA a 
competência para a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades quilombolas, 
assim como a determinação para suas demarcações e titulações. Foi a partir desse Decreto que 
se tornou possível o avanço no reconhecimento dos direitos das comunidades enquanto povos 
tribais, segundo o qual uma comunidade tradicional se afirma enquanto tal pela auto definição. 

Para o fim de esclarecer o que é “remanescente”, o art. 2º do Decreto 4887/03 assim dispõe: 

“Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” 

Ocorre que, na prática, o procedimento de reconhecimento da titularidade dessas terras por parte 
dos remanescentes quilombolas é um procedimento extremamente lento e burocrático, tendo 
sido chamado de “via crucis” pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro 
Cezar Peluso, na ocasião do julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 3.239, 
ajuizada pelo partido Democratas (DEM), contra o Decreto 4.887/2003, que regulamenta o 
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. 
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O Ministro Cezar Peluso apresentou dados alarmantes, no sentido de comprovar a ineficácia do 
atual regramento acerca da matéria, apresentando poucos avanços para que se concretizasse o 
que é previsto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Aduziu o Ministro à época, que o procedimento envolvia mais de 20 etapas, passando pelo filtro 
do INCRA, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto Chico Mendes, do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da Secretaria Executiva do Conselho de 
Segurança Nacional. 

De tal modo, observou o Ministro que nem mesmo os que defendem os direitos dos quilombolas 
estão satisfeitos com o atual cenário, pois a grande quantidade de normas regulando a matéria 
apenas dificulta a titulação, não obstante a inoperância dos órgãos em questão. Citou também 
estatísticas apontando que (à época do seu pronunciamento na ADI, em 18/04/2012) 78% dos 
mais de 1000 processos de titulação que tramitam no INCRA apenas foram protocolados, mas 
ainda não foram apreciados. Acrescentou também que apenas 192 comunidades remanescentes 
contam com o título de propriedade, o que representa 6% do total estimado. 

 

5.2.  A garantia constitucional e infralegal dos quilombolas: 
 

5.2.1 O artigo 68 do ADCT: 
Inicialmente, tendo em vista os avanços conquistados com ponto de partida a Constituição 
Federal de 1988, a situação dos quilombolas tem sido o escopo de muitos estudos, visto que 
garantiu o direito à propriedade aos remanescentes de quilombolas, que corriqueiramente tem 
sido ocupada. Diante desse desenvolvimento estatal, o mesmo possui legitimidade para demarcar, 
identificar e tornar a regular essas comunidades por meio de títulos, a inserção em participação 
de políticas públicas como principal forma de abranger essas comunidades nos feitos estatais. 

Cabe ressaltar que a questão foi tratada pelo Ato das Disposições Transitórias, “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”, que permite a 
discussão por viés econômico, social e também político. A primeira questão a ser vislumbrada é 
a aplicabilidade do dispositivo, pois é feito uma interpretação desde 1988 de termos que carecem 
de melhores explicações, como o que seriam os remanescentes das comunidades dos quilombos, 
seu reconhecimento e os critérios de identificações. 

Os direitos referentes aos quilombolas possuem uma extensa caracterização jurídica federal e 
estadual, o que não significa esgotados as lutas e nem mesmo desafios superados. O art. 68, 
ADCT remete a direitos fundamentais dado a uma minoria vulnerável, capaz de garantir uma 
vida digna com fulcro na dignidade da pessoa humana previsto constitucionalmente e que é 
basilar para essa questão, pois se deve analisar como preceitos integrados em um sistema de 
regras e princípios. 

Dessa forma, há uma busca da proteção dessas minorias para que seja impedido interpretações e 
aplicações que seja contrária à perpetuação dos quilombolas, garantindo a moradia, bem como a 
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manutenção dos costumes e tradições desse povo. O neoconstitucionalismo ajuda na 
interpretação do referido artigo, no qual são dotadas de imperatividade: 

“(...) desse novo momento constitucional vivenciado pela sociedade jurídica 
brasileira, em que se buscam técnicas dogmaticamente consistentes e 
utilizáveis na prática jurídica que tenham o condão de transformar as 
disposições constitucionais em realidade, é a busca incessante de 
transformação do teórico em concreto. 

A análise do referido artigo se perfaz nas políticas públicas que possui como responsável o poder 
público, para concretizar o direito subjetivo dos membros remanescentes de quilombolas. Vale 
destacar o termo utilizado, uma vez que os direitos fundamentais urgem por garantia de uma 
sociedade mais igualitária, capaz de abarcar o respeito, a proteção e a promoção dos direitos 
dessas Comunidades Quilombolas. 

Diante da temática, o artigo 68 do ADCT valoriza também a reflexão sobre o tema negro no 
Brasil, demonstra a desigualdade encontrada durante os anos. O artigo em comento configura 
uma busca para preservação da identidade cultural, que caso inexistente esse dispositivo, traria 
uma carga de ausência da tentativa de preservação dessa identidade e a perpetuação. Assim, as 
comunidades tradicionais se caracterizam por sua territorialidade, relação entre a economia, 
cultura e a terra que ocupam, esse vínculo é o que confere a eles a existência do grupo. 

O chamado direito fundamental cultural também faz parte da pluralidade brasileira que insere 
uma identidade pluriétnica capaz de enaltecer valores até então não contidos na sociedade e que 
advém da Constituição de 1988. É notório que mesmo diante dessa conquista alcançada com a 
Constituição Federal a dificuldade enfrentada para efetivação desse direito fundamental, seja no 
que se refere a burocracia na tentativa de implementação, seja também na lentidão, visto que 
muitas das vezes não possui o real interesse em tratar a respeito da demanda. A visão da sociedade 
diante da comunidade quilombola vêm mudando, assim como o papel do direito nessas 
comunidades. 

5.2.2 A proteção Constitucional às comunidades quilombolas – Arts. 215 e 
216, CRFB/1988 
Além de todo marco histórico, na luta em favor dos direitos humanos, com o advento da 
Constituição de 1988 foi possível identificar a ideia de sujeito de direito ampliada, com a 
ramificação entre direitos individuais, coletivos e também incluiu espaços referente a territórios 
– como forma cultural e étnico – e as propriedades. Segundo Sarmento (2006:5, apud BASTOS, 
2012, p.12): 

Privado da terra, o grupo tende a se dispersar e a desaparecer, tragado pela 
sociedade envolvente. Portanto, não é só a terra que se perde, pois a 
identidade coletiva também periga sucumbir. Dessa forma, não é exagero 
afirmar que quando se retira a terra de uma comunidade quilombola, não se 
está apenas violando o direito à moradia dos seus membros. Muito mais que 
isso, se está cometendo um verdadeiro etnocídio. Por isso, o direito à terra 
dos remanescentes de quilombo pode ser identificado como um direito 
fundamental cultural (art. 215, CF), que se liga à própria identidade de cada 
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membro da comunidade. (SARMENTO, 2006:5, apud BASTOS, 2012, 
p.12)[10] 

Diante das constantes transformações ocorridas, um marco importante a ser destacado são os 
artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que garante um Estado Pluriétnico com as 
peculiaridades, bem como multicultural. Como forma de ligação ao processo histórico anterior à 
Constituição Federal, o contexto remete a ideia de invisibilidade e marginalização dos 
quilombolas. 

Já a Constituição de 1988 assegurou aos diferentes grupos a proteção cultural, a participação 
social, a própria terra com significado para além da moradia, alcança a harmonização do grupo 
visando a continuidade das relações e integra a própria identidade de coletividade. Nesses termos, 
diante dos dispositivos constitucionais que contemplam a questão quilombola, vai além da 
cultura, alcança momentos históricos dos descendentes de escravos que ainda possuem efeitos 
sociais. A retirada de uma comunidade quilombola das terras correspondentes vai muito além do 
que uma violação a moradia, alcança também a identidade étnica. 

Assim, o Estado Democrático de Direito deve conter em seu bojo espaço para essas minorias 
tradicionais, no qual também contribui para o enriquecimento cultural e a formação da sociedade 
brasileira. Com isso, diante da extensão que faz parte os quilombolas, com direitos que abrange 
desde o individual, diante do direito à personalidade, abrange também o coletivo com os grupos 
de indivíduos e as postulações coletivas, atinge também o difuso de acordo com o art. 215, 
CF/88: “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”9, 
sendo este um direito imaterial e primordial para a formação social. 

 

5.2.3 Decreto nº 4887/2003 e dispositivos conexos: 
O Decreto Federal nº 4887/2003 a aplicação dos direitos dos quilombolas, pois apenas em 2003 
no governo do presidente Lula foi publicado o Decreto que instituía a aplicabilidade e com 
avanços notórios. Conforme o Decreto em comento, as terras instituídas aos quilombolas 
possuem peculiaridades conforme o art. 17: “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”.8 

Há também como instituição da Política Nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e 
das comunidades tradicionais, o Decreto 6040/2007 com capacidade de instituir a definição, a 
relação sustentabilidade x conhecimentos da própria comunidade, no qual trata no art. 3º, I do 
referido Decreto quem são esses povos tradicionais: 

“Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.[11] 
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O Decreto 4887/2003 veio como complementação do art. 68 do ADCT, estabelecendo 
procedimentos para identificação, delimitação, reconhecimento das terras. São formas de 
identidades e conceitos diferenciados para os quilombolas que devem ser respeitados a ponto de 
a sociedade entender que a terra possui outro significado para os mesmos. 

Assim, há uma luta constante desde a promulgação da Constituição de 1988 para que os direitos 
dos quilombolas sejam efetivados, até o Decreto 4887 de 2003 a luta se baseava apenas no 
dispositivo constitucional, possuindo força para diminuir a morosidade a partir do Decreto. Em 
consonância, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Povos 
Indígenas e Tribais adotada em Genebra e ratificada pelo Brasil possui cunho primordial a 
consciência da pessoa em ser aceita naquela comunidade como pertencente a mesma, bem como 
as terras serem reconhecidas como deles a partir da tradição em ocupa-las, como no art. 14, 
Convenção 169,OIT: 

“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.” 

Dessa forma, é nítido os progressos no plano normativo referente aos direitos que envolve os 
quilombolas, os avanços no que refere às terras ocupadas, pois os processos de demarcação e 
titulação dessas terras são demorados, o que dificulta o acesso a garantias constitucionais. 
Ademais, essa demora também diz respeito às demais políticas públicas aos povos mencionados, 
como a saúde, educação, alimentação, entre outros. 

 

5.3. Ação direta de inconstitucionalidade nº 3.239 
Como visto, os direitos dos quilombolas, sobretudo o direito às terras em que habitam, são 
resguardados por diversos dispositivos legais do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente 
o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 que, conforme abordado anteriormente, trata da 
regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 
e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos8. Todavia, a 
legislação em comento foi alvo de ataques, inclusive em sede de controle de constitucionalidade, 
vejamos. 

No dia 25.06.2004 foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.239 pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas 
(DEM), em face do Decreto nº 4.887/2003, legislação responsável por regulamentar o art. 68, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Foi distribuída para o Ministro Cezar 
Peluso e, além das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 
República, diversas entidades fizeram o requerimento para admissão na qualidade de amicus 
curiae, entre as quais: Procuradoria-Geral do Estado do Pará, Confederação da Agricultura e 
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Pecuária do Brasil (CNA), Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ), entre outros. No dia 08.02.2018 foi julgada em sessão do Plenário]. 

Nas lições de GONÇALVES, a ADI é “espécie de controle concentrado no STF que visa a 
declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais que contrariem 
a Constituição da República de 1988”[. Portanto, o partido Democratas pretendeu, com o 
ajuizamento da referida ação, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003 em 
face da CF/88, a fim de sua retirada do ordenamento jurídico. 

Diversos argumentos embasaram o pedido do Partido Democratas em sede de ADI, observemos: 

O primeiro argumento apresentado foi o de uso indevido do instituto do Decreto, sob a afirmação 
de que o fundamento legal para a sua utilização foi o do art. 84, IV, da CF/88, que determina a 
competência privativa do Presidente para dispor, mediante Decreto, sobre “organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos”[14]. Ocorre que, conforme defendido pelo partido, o texto 
constitucional dá aos decretos e aos regulamentos a função de executar leis, sendo, portando, 
instrumentos normativos secundários. 

Ao legislar sobre o tema por meio de Decreto, defendeu-se que houve a invasão da esfera 
reservada à lei, insurgindo em inconstitucionalidade. Ademais, o DEM afirmou que o Decreto 
fugiu da disciplina contida no dispositivo constitucional acima alinhavado (art. 84, IV, da CF/88), 
pois: 

“(...) disciplina direitos e deveres entre particulares e administração pública, 
define os titulares da propriedade das terras onde se localizam os quilombos, 
disciplina procedimentos de desapropriação e, consequentemente, importa 
aumento na despesa. Não bastasse isso, pretende regulamentar direta e 
imediatamente preceito constitucional, e não meramente dispor sobre a 
organização intestina da administração. (...)” 

O próximo argumento defendido pelo DEM foi a respeito da desapropriação, declarando esta 
como inconstitucional. O art. 13 do Decreto impugnado afirma que nos casos em que as terras 
ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas estejam localizadas em 
propriedades particulares, caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) realizar a desapropriação. 

Todavia, conforme o argumento apresentado, o art. 68, do ADCT, por si só já reconhece a 
propriedade das áreas ocupadas por essas comunidades, não havendo que se falar em 
desapropriação de propriedade alheia, tampouco promover despesas públicas com essas 
desapropriações, tendo em vista as futuras indenizações. Portanto, seria papel do Estado 
meramente emitir os títulos de propriedade, conforme interpretação do artigo supracitado do 
ADCT. Além disso, foi defendido, ainda, que a desapropriação contida no Decreto não se 
enquadra em nenhuma modalidade contida no art. 5º, XXIV, da CF/88. 

O terceiro argumento utilizado pelo DEM na ADI em estudo foi o da configuração dos titulares 
do direito à propriedade definitiva. O Decreto impugnado, em seu art. 2º, elege o critério da auto 
atribuição aos titulares do direito contido no art. 68, do ADCT. Foi defendido que submeter a 
qualificação constitucional a uma declaração do interessado configura alteração da lógica 
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constitucional, tendo em vista que, conforme interpretação conferida à Constituição, seria 
necessário e indispensável comprovar a remanescência das comunidades para que, só assim, 
sejam emitidos os títulos de propriedade das terras. 

Ademais, foi afirmada que não deve ser estendido o direito aos descendentes, sendo conferido 
constitucionalmente apenas aos remanescentes dessas comunidades. 

“Ainda que se admitisse a extensão do direito aos descendentes – e não 
remanescentes -, não seria razoável determina-los mediante critérios de 
autossugestão, sob pena de reconhecer o direito a mais pessoas do que 
aqueles efetivamente beneficiados pelo art. 68 do ADCT e realizar, por vias 
oblíquas uma reforma agrária sui generis. Ademais, somente fazem jus ao 
direito, os remanescentes que estivessem na posse das terras em que se 
localizavam os quilombos no período da promulgação da Constituição”13. 

O DEM defendeu, ainda, que somente teriam direito ao reconhecimento das terras os 
remanescentes que tinham demonstrado a real intenção de ser dono das terras na época da 
promulgação da CF/88. Esse critério é retirado da expressão “suas terras” presente no art. 68, do 
ADCT. 

Por fim, o último argumento utilizado na ADI foi o da configuração das terras em que se 
localizavam os quilombos, declarando o critério como inconstitucional, tendo em vista, segundo 
o DEM, a sua característica de excessiva amplitude, baseando-se no §§ 2º e 3º, do art. 2º do 
Decreto, in verbis: 

“[...] 

§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 
cultural. 

§ 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as 
peças técnicas para a instrução procedimental. 

[...]8” 

A base desse argumento está no fato de que as áreas onde os remanescentes têm a sua reprodução 
física, social, econômica e cultural podem não ser as mesmas áreas onde efetivamente se 
localizaram os quilombos. “Parece evidente que as áreas a que se refere a Constituição 
consolidam-se naquelas que, conforme estudos histórico-antropológicos, constatou-se a 
localização efetiva de um quilombo”13. O partido político autor da ação afirmou que tal 
interpretação tem o mesmo cunho de dar ao interessado o direito de delimitar a área que será 
reconhecida a ele mesmo. É certo, portanto, que na perspectiva defendida, a área a ser 
reconhecida é somente a região do território em que haviam quilombos na época imperial, sendo 
inconstitucional a caracterização normativa das terras. 
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As primeiras manifestações que constam no processo são da Procuradoria Geral da República 
(PGR) e do Advogado Geral da União (AGU), ambos defendendo a constitucionalidade do 
Decreto, bem como informações prestadas pelo então Presidente, por meio do AGU. 

Sobre a manifestação da AGU foi defendida, inicialmente, duas preliminares: da falta de cotejo 
analítico e de ofensa reflexa à CF/88. A primeira preliminar suscitada diz respeito à falta de um 
dos pré-requisitos para o conhecimento de qualquer ADI, o cotejo analítico entre a norma a ser 
impugnada e a CF/88. Foi alegado que o pedido do referido processo seria uma impugnação 
genérica pelo fato de pleitear a inconstitucionalidade de todo o Decreto sem delimitar sobre quais 
artigos recaem a inconstitucionalidade. A segunda preliminar suscitada diz respeito ao não 
conhecimento da ADI por não existir ofensa direta à Constituição. A AGU fundamenta seu 
argumento afirmando que o Decreto não é norma autônoma em razão da existência de outras 
normas no ordenamento jurídico intimamente relacionadas com o art. 68, do ADCT, como 
exemplo da Lei federal nº 7.668/1988 que autorizou o Poder Executivo a criar a Fundação 
Cultural Palmares, além da Lei federal nº 9.649/1988. Afirmou, portanto, que o Decreto 
impugnado retira seu fundamento de validade diretamente dessas duas normas, não diretamente 
da Constituição. 

No mérito, a AGU iniciou analisando a inconstitucionalidade formal do Decreto, defendendo 
novamente a questão de o Decreto não regula diretamente a Constituição, mas sim as leis federais 
supracitadas. O Decreto retira o fundamento de validade destas leis, não da CF/88. 

Em relação à constitucionalidade material, a AGU abordou o tema da identidade dos 
quilombolas, esclarecendo, inicialmente a expressão “remanescentes de quilombolas”, 
abordando, inclusive a questão do marco temporal, também defendida por alguns ministros como 
veremos posteriormente, abordou, também, a respeito do critério da auto atribuição. Sobre os 
temas alinhavados, a AGU se manifestou no sentido de que, em relação ao critério da auto 
atribuição, não trata-se de uma inconstitucionalidade, mas sim de uma controvérsia metodológica 
em relação ao critério adotado pelo Decreto. Foram rebatados, ainda, os argumentos apresentados 
em relação à extensão da propriedade e sobre a constitucionalidade da desapropriação, afirmando, 
sobre essa última, ser perfeitamente plausível quando envolver terras de particulares. 

A AGU, portanto, entendeu pela improcedência da ADI em comento. 

Já em relação à manifestação da PGR, iniciou-se os argumentos por meio de uma análise da 
regularidade formal do Decreto impugnado. Foi defendido que o art. 68, do ADCT está 
regulamentado pela Lei nº 9.649/1998 e Lei nº 7.668/1988, o Decreto, portanto, se fundamenta 
nessas leis, não atuando diretamente sobre a CF/88. O Decreto, sob esse ponto de vista, não é 
autônomo e nem invade esfera reservada à lei. 

Já sobre o aspecto material, a PGR se manifestou no sentido de que o argumento do DEM em 
relação à desapropriação não merece razão, defendendo que caso a terra reivindicada pelos 
quilombolas pertençam a particulares, será necessária a desapropriação. Sobre o critério da auto 
atribuição, a PGR seguiu os argumentos da AGU, afirmando que os avanços da Antropologia 
ratificam esse critério, sendo, portanto, o mais razoável a ser aplicado. 
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Em relação à identificação das terras, a Procuradoria entendeu os critérios históricos e culturais 
próprios de cada comunidade bem como suas atividades econômicas deve ser utilizado. 
Considerou-se a identidade coletiva como parâmetro muito relevante. 

O parecer da PGR foi, portanto, pela improcedência da ação. 

No decorrer do trâmite processual, muito se discutiu sobre a questão. É importante salientar 
algumas posições tomadas pelos ministros do STF no momento de proferir seus votos. 

O Relator Ministro Cezar Peluso, que era então Presidente do STF, foi o primeiro a proferir seus 
votos que foram no sentido de procedência da ADI e consequente inconstitucionalidade do 
Decreto. O ministro frisou a ideia de que o Decreto deveria apenas regulamentar uma lei, não 
podendo assumir posto de dispositivo constitucional. Ademais, comentou a respeito da 
desapropriação de terras públicas, baseando-se no art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único, ambos 
da CF/88, dispositivos que vedam essa desapropriação. 

Peluso afirmou, ainda, que em respeito ao princípio da segurança jurídica e pela boa-fé dos que 
se confiaram na legislação em destaque, os efeitos da decisão deveriam ser modulados, 
entendendo serem válidos os títulos emitidos até então com base no Decreto nº 4.877/2003. 

O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista da ministra Rosa Weber. O seu voto foi 
improcedente, ou seja, a favor da constitucionalidade do Decreto. Afirmou ser o Decreto norma 
definidora de direito fundamental dos remanescentes de quilombolas e, portanto, possui eficácia 
plena e aplicação imediata, devendo o direito ser exercido independente de outra legislação. O 
Ministro Ricardo Lewandowski entendeu da mesma forma, afirmando, ainda, que a ADI 
demonstra, na verdade, um inconformismo do autor com os critérios instituídos pelo Decreto, 
não passando disso. 

Ainda sobre o voto proferido por Rosa Weber, vale destacar com maior afinco o seu argumento 
em relação à inconstitucionalidade formal. Ela afirmou que o art. 68, do ADCT, reconhece o 
direito das comunidades remanescentes, cabendo ao Estado apenas emitir os títulos e 
propriedade. Dessa maneira, trata-se de dispositivo autoaplicável, não havendo necessidade de 
lei para o regulamentar, motivo pelo qual não há que se falar em invasão da esfera de competência 
do Poder Legislativo por parte do Presidente da República ao tratar de tais temas por meio de 
Decreto, ao contrário, a ministra afirma ser uma atuação juridicamente perfeita, já que trouxe 
apenas regras administrativas para dar efetividade ao direito já garantido no texto da CF/88. 

Em relação à inconstitucionalidade material, a ministra Rosa Weber relembrou em seu voto o 
texto da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), reconhecida no 
ordenamento jurídico brasileiro, que afirma que nenhum Estado pode negar a identidade de um 
povo indígena ou tribal que se reconheça dessa forma. Conforme ressaltou: 

“A eleição do critério de autoatribuição não é arbitrária, tampouco 
desfundamentada ou viciada. Além de consistir em método autorizado pela 
antropologia contemporânea, estampa uma opção de política pública 
legitimada pela Carta da República, na medida em que visa a interrupção do 
processo de negação sistemática da própria identidade aos grupos 
marginalizados” 
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O Ministro Dias Toffoli também entendeu pela constitucionalidade do Decreto, mas eu voto foi 
de procedência parcial da ação. Toffoli foi o responsável por trazer a terceira corrente de 
entendimento a respeito do assunto, depois das ideias defendidas por Rosa Weber. Atacou o 
argumento de que o Decreto regulamentava a Constituição diretamente afirmando que na verdade 
era responsável por regulamentar as leis 9.649/1988 e 7.668/1988. Ademais, entendeu pelo marco 
temporal de que somente deveriam ser titularizadas as terras ocupadas por remanescentes na data 
da promulgação da CF/88, por interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto, exceto nos casos em que 
comprovar suspensão ou perda da posse em decorrência de atos ilícitos de terceiros. O Ministro 
Gilmar Mendes acompanhou esse entendimento. 

Toffoli, sobre o critério de caracterização, defendeu que a auto definição não é o único meio para 
se garantir a titulação das terras, defendendo que tratava-se apenas de um marco inicial, seguindo 
de procedimentos mais técnicos, com observância de aspectos antropológicos. 

Edson Fachin também afastou as alegações de inconstitucionalidade, votando pela validade dos 
critérios de auto definição. O ministro Luís Roberto Barroso votou pela improcedência da ADI, 
logo, pela constitucionalidade do Decreto, afirmando que trata de disciplinar e concretizar um 
direito fundamental, também considerou legítimo o critério de auto definição e lembrou que esse 
critério não é único, mas sim apenas o início de um procedimento que inclui laudos 
antropológicos, o que afasta eventuais fraudes. 

No voto do ministro Luiz Fux, ele salientou que a regularização das terras quilombolas é de 
relevante interesse social, afirmou que a norma constitucional é de cunho protetivo e que os 
requisitos previstos no Decreto para o reconhecimento do direito podem ser facilmente 
controlados pelo setor público. O ministro Marco Aurélio entendeu que o Decreto impugnado 
não configura um ato normativo abstrato autônomo, de forma que não contraria a Constituição. 

Segundo o entendimento do ministro Celso de Mello, o art. 68, do ADCT, é autoaplicável, mas 
o Decreto confere a ele efetividade máxima. Por fim, a atual presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, entendeu pela improcedência da ação, afirmando que a própria CF/88 reconheceu aos 
quilombolas a propriedade definitiva das terras onde vivem, sendo papel do Estado somente 
cumprir isso. Entendeu, ainda, que os critérios contidos no Decreto estão de acordo com a 
Constituição. 

No dia 8 de fevereiro de 2018 a o STF entendeu, portanto, pela validade do Decreto 4.887/2003, 
sendo, desta forma, garantida a titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. 
A ADI em estudo foi julgada improcedente por 8 ministros, conforme explanado anteriormente, 
Toffoli e Gilmar Mendes se pronunciaram pela procedência parcial e o Ministro Cezar Peluso, 
atualmente aposentado, era inicialmente o relator da ação, foi o único a votar por sua procedência 
e consequente inconstitucionalidade do Decreto. 

Diante disso, vale ressaltar o papel do Supremo Tribunal nessas problemáticas. O Direito dos 
Povos é um tema constantemente abordado no Plenário do STF, principalmente sobre a temática 
das terras indígenas e quilombolas. Os processos de desapropriação de terras para destinação à 
sobrevivência e manutenção da cultura indígena, que é tema de discussões frequentes neste 
Tribunal, bem como a constitucionalidade do Decreto em estudo são exemplos dessas discussões. 
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O STF é o responsável por analisar de forma coerente a questão e julgar com humanidade, o que, 
de fato, vem ocorrendo nos últimos anos. Apesar de possuir uma ou outra opinião divergente nos 
votos proferidos pelos Ministros no julgamento dessas questões, geralmente elas são decididas 
em prol dos povos tradicionais por unanimidade, como foi o caso do julgamento aqui analisado, 
sendo 1 voto pela inconstitucionalidade do Decreto e 10 votos pela constitucionalidade. 

Ocorre que, como esclarecido, a ADI em estudo foi ajuizada no ano de 2004, sendo julgada 
apenas no ano de 2018. Durante todo esse tempo muito se discutiu a respeito do assunto, o que 
causou certa insegurança jurídica aos remanescentes de comunidades quilombolas que tiveram o 
direito às terras ocupadas garantido desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, 
mesmo que o artigo responsável por conferir esse direito só tenha sido regulamentado no ano de 
2003, por meio do Decreto impugnado pela ADI, o direito esteve ali desde a promulgação da 
Carta Constitucional, e a instabilidade causada apresentou reflexos muito negativos. 

No decorrer do processamento da ação, o principal questionamento levantado foi o do marco 
temporal. O ministro Dias Toffoli, como visto, retomou a teoria em seu voto, proferido no dia 
09/11/2017, esse entendimento havia sido anteriormente defendido pela ministra Rosa Weber. O 
ministro Toffoli julgou parcialmente procedente a ADI e afirmou que o marco temporal seria a 
data da promulgação da CF/88 (05/10/1988), logo, só teriam direito à titulação das terras as 
comunidades remanescentes que possuíssem a posse das terras na data referida. Ademais, votou 
pela inversão do ônus da prova, bem como a favor da redução do território quilombola, devendo 
abranger apenas as áreas ocupadas pelas casas e quintais, não incluindo o espaço coletivo. 

A partir da retomada desse tema e demais aspectos do voto do ministro, muito se discutiu, 
conforme observado por Oriel Rodrigues de Moraes, advogado da Confederação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), vejamos:18 

“O espaço de vida de quilombos não é isso, é um espaço de reprodução de 
vida, então tem o espaço místico, os espaços das rezas, o espaço dos cultos, 
o espaço das ervas... a gente tem uma vivência com a natureza que é muito 
grande. Dependemos dela e é um espaço de vida, a natureza também é parte 
da nossa vida. Restringir o território ao espaço que está ocupando naquele 
momento, é muito grave” 

(...) 

“Para nós é muito difícil provar. Sabemos que o nosso povo ficou invisível 
muito tempo e essa invisibilidade fez com que as pessoas não conseguissem 
entrar na Justiça e exigir seus direitos. Nós fomos desapropriados, teve 
expulsão, mesmo, muita violência no campo, que não foi relatado até hoje. 
Por isso é muito perigoso esse voto, que inverte o ônus da prova”18 

Com a forte instabilidade a respeito do tema, lideranças quilombolas se reuniram em Brasília 
buscando formas de fortalecer a defesa de seus interesses. Foram feitas algumas petições online 
para coletar assinaturas, tanto pedindo o rápido julgamento da ADI como manifestando opiniões 
contrárias, isso ocorreu sobre organização da ISA (Instituto Socioambiental). 
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A anulação do Decreto representou um medo constante para a comunidade remanescente dos 
quilombos tendo em vista que tornaria a luta por seus territórios ainda bastante difícil, além de 
fragilizar as comunidades diante da lei e consequentemente, do Judiciário. 

Denildo Rodrigo Moraes, líder da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), para o jornal O Globo, em 24/08/2017: “Minha terra e 
minha identidade estão seriamente ameaçadas pela Adin 3239/2004, que questiona o direito de 
propriedade das comunidades quilombolas, bem como o seu acesso a políticas públicas”. 

Portanto, como exposto, o processamento da ADI por tantos anos gerou instabilidade, estresse, 
medo, e diversos sentimentos negativos nas comunidades remanescentes de quilombolas, que não 
são poucas no nosso país. O julgamento favorável à constitucionalidade do Decreto é de suma 
importância para o cenário brasileiro em relação aos direitos dos povos menores, como é o caso 
dos quilombolas, indígenas, quebradeiras de como e demais. 

5.4. Considerações finais: 
Os quilombos e as comunidades remanescentes são um verdadeiro patrimônio cultural e 
histórico do nosso país, pois retratam importantes aspectos da nossa história colonial, e as 
diversas relações estabelecidas ao longo do tempo. Sob o viés jurídico, pode-se observar o 
gradual avanço no reconhecimento dos direitos dos povos que sofreram séculos de cruel 
escravização em nossas terras, passando da condição de meras ferramentas de trabalho, para 
sujeitos de direitos. 

Os povos remanescentes quilombolas constituem símbolos da resistência à escravidão, e servem 
para nos lembrar o que é preciso evoluir cada vez mais no reconhecimento de seus direitos, 
notadamente o direito à terra que ocupam, fundamental para a preservação da sua identidade 
cultural, e amenizar as consequências de séculos de opressão escravagista. 

Tendo em vista o processo histórico que envolve os impactos sociais, a Constituição Federal de 
1988 trouxe o reconhecimento dos direitos dos quilombolas, que contribuem para a formação da 
sociedade brasileira, uma vez que a própria Constituição se reporta a essas comunidades 
tradicionais como essenciais ao patrimônio cultural imaterial e histórico. Ademais, o atual 
sistema normativo é garantidor e possui avanços por meio da regulamentação dos procedimentos 
das terras quilombolas, como uma forma de recompor os impactos históricos deixado e a defesa 
dos direitos às terras tradicionalmente ocupadas, pois vão além de uma simples ocupação, integra 
a própria identidade cultural desses povos. 

Todavia, entre os dispositivos legais que garantem o direito à terra aos remanescentes de 
quilombolas, está o Decreto nº 4.887/2003, que foi atacado por meio da ADI nº 3.239, ajuizada 
em 2004 no SFT pelo atual partido Democratas. Diversos pontos foram alvos das críticas, dentre 
eles, o critério da auto determinação, o uso do Decreto Presidencial como indevido, e também no 
que diz respeito à desapropriação. 

O julgamento da referida ADI ocorreu apenas no ano de 2018, somando vários anos de 
instabilidade legislativa em relação ao direito dos quilombolas às terras em que habitam. No 
presente artigo, pretendemos visualizar essa discussão e entender as consequências da mesma, 
sendo, portanto, a temática abordada ao final. 
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Fonte: http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-constitucional/336737-
direito-constitucional-dos-quilombolas-a-terra-decreto-no-48872003-e-adi-no-3239 

 
 


