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RESUMO

O presente ensaio resume pesquisa realizada com o intuito de 
responder ao seguinte tema-problema: como os tratados de direitos 
humanos da ONU, rati'cados pelo Brasil, protegem direitos territoriais 
quilombolas? Partindo do pressuposto de que a melhor forma de 
determinar o âmbito de proteção das normas de direitos humanos é 
estudar as diferentes interpretações delas feitas pelos órgãos da ONU, 
realizamos pesquisa na base de dados “Universal Human Rights Index” 
a partir dos termos “maroon” e “quilombola”. Os resultados foram 
analisados e separados por tratado. Ao 'nal, apresentamos um quadro 
que sintetiza a pesquisa, por tratado, contendo a base legal, os direitos 
especí'cos dos quilombolas decorrentes dela e os deveres respectivos do 
Estado.

Palavras-chave: Territórios quilombolas; direitos humanos; 
ONU.

1 Bacharel em Direito pela UFMG. Mestrando em Direito pela UFMG. Advogado. Email para contato: 
henriquenapoleao@yahoo.com.br. 
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INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
é considerada o marco temporal da proteção e garantia dos direitos 
humanos2, tendo-os de fato; não só a constituição apresenta um rol extenso 
de direitos humanos expressos e implícitos, como também apresentou à 
época disposições avançadas sobre a complementaridade entre as normas 
internacionais de direitos humanos e o direito interno.

Em virtude do art. 5º, § 2º, os direitos e garantias 
constitucionalmente assegurados não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que o Brasil é parte. Numerosos estudos entre autoridades na área 
dos direitos humanos entendem que “os direitos consagrados em tratados 
de direitos humanos em que o Brasil seja parte incorporam-se ipso jure 
ao elenco dos direitos constitucionalmente assegurados”.3 Mesmo em 
estudos posteriores às alterações constitucionais trazidas pela famigerada 
Emenda Constitucional n°. 45, foi mantida a mesma postura segundo 
a qual as normas de direitos humanos internacionais de tratados 
incorporados pelo Direito brasileiro são incluídos “materialmente ao rol 
de direitos proclamados na Constituição Federal de 1988, como normas 
constitucionalmente obrigatórias e complementares na consolidação do 
exercício da dignidade humana no Brasil”.4

A Constituição de 1988 também pode ser considerada como 
marco temporal da proteção e garantia dos direitos das comunidades 
quilombolas, tanto os concernentes à não discriminação e à identidade 
cultural quanto especi'camente os direitos territoriais.5 A grande pedra 
angular dos direitos territoriais quilombolas no âmbito constitucional 
encontra-se no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT).

A esmagadora maioria das publicações sobre territórios quilombolas 
na literatura brasileira esmiúça o art. 68 do ADCT, mas deixa de lado 
as normas contidas nos tratados internacionais de direitos humanos 
rati'cados pelo Brasil, em especial os tratados de direitos humanos do 

2  Ver, e.g.: GODINHO, 2006, p.153. 
3 CANÇADO TRINDADE, 2005, p.xiv. No mesmo sentido, ver, e.g.: GALINDO, 2002; LOUREIRO, 2006; 
MAZZUOLI, 2002; PIOVESAN, 2000; etc
4 Ver, e.g., GODINHO, 2006, p.155. Ainda que seja uma posição minoritária do ponto de vista jurisprudencial, 
esta é a posição majoritária entre os especialistas em direitos humanos do país.
5 CENTRO RAPOPORT, 2008, pp. 14-15.
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sistema da ONU de proteção6, perdendo assim a chance de otimizar as 
demandas das comunidades quilombolas por terra com regimes jurídicos, 
que, como vimos, têm a mesma força normativa e poderiam igualmente 
ser utilizados.

Há exceções, como o relatório do Centro Rapoport.7 Contudo, 
mesmo esse relatório não se atinou para o fato das normas internacionais 
de direitos humanos incorporadas pelo direito brasileiro serem 
materialmente constitucionais, e suas poucas páginas sobre o assunto 
trazem luz ao tema, mas deixam muitas lacunas, em particular vis-à-vis 
os trabalhos desenvolvidos no seio do sistema da ONU de proteção aos 
direitos humanos.8

Por esta razão, adotamos as normas desse sistema como objeto 
de estudo. A partir de análise da literatura e principalmente dos dados 
primários (documentos produzidos pelos órgãos da ONU), objetivamos 
sintetizar quais são as normas que podem ser utilizadas pelos movimentos 
quilombolas na busca por efetivação de seus direitos territoriais e qual é o 
campo de abrangência e signi'cação de cada uma delas. Os documentos 
produzidos pelos órgãos da ONU foram consultados mediante acesso 
à base de dados “Universal Human Rights Index”, a partir dos termos 
“maroon” e “quilombola”, no período de dezembro de 2008 a janeiro 
de 2009. Conquanto os “maroons” sejam uma comunidade em vários 
pontos distinta dos quilombolas brasileiros, seus traços em comum, 
como a ancestralidade africana, o histórico de escravidão e a relação nada 
patrimonial entre suas diferentes culturas e a terra, autorizam a expansão 
recíproca dos mesmos níveis de proteção aqui analisados.

A fragmentação dos resultados obtidos em tópicos reJete a 
pluralidade de regimes jurídicos de direitos humanos na esfera da ONU 
(e a ausência de uma coordenação normativa e administrativa que fosse 
mais centralizada). Isso não signi'ca, entretanto, que cada um dos 
tópicos se encerra hermeticamente. Pelo contrário, devemos ter sempre 
em mente a indivisibilidade dos direitos humanos que baliza o sistema 
constitucional brasileiro, e o fato de que todos os regimes jurídicos 
abaixo, por integrarem o direito brasileiro, podem ser articulados em 
conjunto. Após apontar os principais aspectos de cada um dos regimes 

6 Dentre eles: BARRETO, 2007; ROCHA, 2006; TRECCANI, 2006; OSORIO, 2005; SANTILLI, 2005; 
SILVA JR., 2006; SUNDFELD, 2002.
7 CENTRO RAPOPORT, 2008, pp. 17-21.
8 CENTRO RAPOPORT, 2008, pp. 17-21. 
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jurídicos trabalhados, concluímos com a síntese dos direitos que servem 
como aporte materialmente constitucional às demandas territoriais 
quilombolas.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO NÃO DISCRIMINAÇÃO  
AOS QUILOMBOLAS

Como bem anotou o Comitê sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais da ONU (CtDESC), um dos grandes problemas 
enfrentados pelas comunidades quilombolas é o da discriminação racial.9 
Um dos primeiros diplomas jurídicos da ONU a lidar com a questão foi 
o Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), em 
seu art. 26.10 

A não discriminação foi objeto também em um tratado próprio, 
a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (CEDR). Nos arts. 1 a 7 da CEDR, encontramos normas mais 
abrangentes de não discriminação. A ênfase está principalmente na 

9 UNTED NATIONS, 2003a, § 20.
10 “Art. 26 - Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual proteção da 
lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e e'caz 
contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.”

$ % & ' ( % ) * $ + % , % - . / - ' - 0 + ' 0 , . / 1 2 3 % 4 . / - % 5 6 7 - 0 + ' , % 3 ' 4 , ' + ' ( % 8 0 . 4 % - . / %, ' + + 0 , 9 + 0 . / : 2 0 ( . 3 & . ( % / ;
TRATADO COMITÊ RESPONSÁVEL

(sigla)
ENTRADA EM VIGOR

NO DIREITO BRASILEIRO

Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial (CEDR)8

Convenção Internacional sobre
a Eliminação de Todas as Formas

de Discriminação Racial (CEDR)9

Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (PIDCP)   

Comitê sobre a Eliminação 
da Discriminação Racial (CtDR)

Comitê dos Direitos 
Econômicos, Sociais e
Culturais (CtDESC)

Comitê de Direitos Humanos (CtDH)  

Promulgado pelo Decreto
nº 65.810 de 8 de dezembro de 1969

Decreto nº 591 - de 6 de julho de 1992

Decreto nº 592 - de 6 de julho de 1992

8 UNITED NATIONS, 1966a.
9 UNITED NATIONS, 1966b.



� <

3o Prêmio Territórios Quilombolas

possibilidade de todos exercerem direitos e liberdades que estão também 
a'rmados nos Pactos de 1966, além da condenação do apartheid e da 
proibição de propagandas e apologias a qualquer tipo de discriminação 
(ALVES, 2008).

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CtDR), 
órgão responsável pela interpretação e monitoramento dos direitos 
a'rmados na CEDR, analisou a temática quilombola principalmente 
em seus relatórios sobre dois Estados Partes da convenção: o Brasil e o 
Suriname. E, a exemplo de sua postura em relação aos povos indígenas, 
o CtDR também entendeu que a ausência de garantia e efetivação de 
direitos territoriais das comunidades quilombolas representava uma 
afronta CEDR .11 

Sem embargo, o comitê compreende o “reconhecimento jurídico” 
por parte do Estado dos “direitos dos povos indígenas e tribais (ameríndios 
e quilombolas) sobre suas terras, territórios e recursos comunais” como 
requisito mesmo para implementação da CEDR.12 Não só o mero 
reconhecimento jurídico, mas o reconhecimento dos direitos destes 
povos de “possuir, desenvolver, controlar e usar suas terras comunais e 
de participar na exploração, administração e conservação dos recursos 
naturais respectivos”.13

Nesse sentido, em 2004, ao analisar o relatório do Brasil, o 
CtDR demonstrou sua preocupação com o fato de que pouquíssimas 
terras quilombolas haviam sido o'cialmente reconhecidas  e que um 
número ainda menor de comunidades recebeu titulação permanente de 
propriedade. Diante disso, o CtDR recomendou ao Estado brasileiro 
que acelerasse o processo de identi'cação de comunidades e terras 
quilombolas e a distribuição dos respectivos títulos de propriedade a todas 
essas comunidades.14 Foi ressaltado também pelo CtDR, em relação ao 
Suriname, o dever do Estado de consultar as comunidades quilombolas 
em projetos de desenvolvimento, como concessões a empresas para 
exploração de recursos naturais em seus territórios.15

11 UNITED NATIONS, 2004a, § 11º, pp.3-4.
12 UNITED NATIONS, 2004a, § 11º, pp.3-4. Ver, também: UNITED NATIONS, 2003b, § 3º, p.2.
13 UNITED NATIONS, 2004a, § 11º, pp.3-4.
14 UNITED NATIONS, 2004b, § 16, p.4. A organização não governamental Forest Peoples Programme, em 
relatório sobre o Suriname e com base no art. 26 do PIDCP, também a'rmou que a discriminação se dá com a ausência 
de reconhecimento jurídico das formas indígenas e quilombolas de propriedade da terra. Cf. FOREST PEOPLES 
PROGRAMME, 2002, § 38.
15 UNITED NATIONS, 2003b, § 3º, p.2.
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As preocupações do CtDR transpõem a mera garantia formal de 
direitos territoriais. Sempre em busca da e'cácia desses direitos como 
forma de garantir a não discriminação de quilombolas, o CtDR já apontou 
como dever do Estado garantir que os povos indígenas e tribais (incluso 
quilombolas) devem ser informados sobre os recursos administrativos e 
judiciais existentes para fazerem valer seus direitos e interesses. Ademais, 
o Estado deve realizar investigações sempre que receber denúncias ou 
informações que indiquem haver desrespeito aos direitos desses povos.16

PROTEÇÃO DAS TERRAS QUILOMBOLAS: DIREITOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS E A VEDAÇÃO DO 
“DESPEJO FORÇADO”

O CtDESC é o órgão que monitora a implementação do 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC). Em seu relatório sobre o Brasil de 2003, reconhecendo que a 
discriminação também se dá no plano dos direitos econômicos e sociais, 
recomendou ao Estado brasileiro tomar medidas urgentes para garantir 
igualdade de oportunidades para afro-brasileiros, povos indígenas e 
minorias como ciganos e comunidades quilombolas, em especial nos 
campos do trabalho, saúde e educação.17 Mas, o trabalho desse comitê 
em relação aos quilombolas não se restringiu a esses campos, e também 
abarcou a questão da terra, acrescentando, assim, mais um pujante regime 
jurídico de proteção das terras tradicionais das comunidades quilombolas.

Em seu Comentário Geral nº. 07, esse comitê aborda o direito à 
moradia adequada, contido no § 1º do art. 11º do PIDESC18, e estabelece 
que “despejos forçados” representam uma violação ao art. 11 do PIDESC. 
O CtDESC de'ne “despejo forçado” como “a remoção permanente 
ou temporária de indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra sua 
vontade, de suas casas e/ou da terra que ocupam, sem (...) acesso a formas 
apropriadas de proteção” - jurídicas ou de outra natureza.19

16 UNITED NATIONS, 2004a, §18; p.6.
17 UNTED NATIONS, 2003a, § 44.
18 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 tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.
19 O termo utilizado pela ONU, em inglês, é “forced evictions”, aqui traduzido como “despejo forçado”, 
especialmente porque o termo “evicção”, no direito civil brasileiro, diz respeito à situação quando quem adquiriu um bem de 
terceiro é obrigado a restituí-lo ao seu verdadeiro dono em razão de decisão judicial.
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Uma das possibilidades de despejo forçado é exatamente a 
expulsão de comunidades tradicionais das suas terras. Neste espeque, o 
CtDESC destaca que mulheres, crianças, jovens, idosos, povos indígenas, 
minorias étnicas e outros indivíduos e grupos vulneráveis – como, e.g., 
as comunidades quilombolas – sofrem ainda mais com este tipo de 
violação.20 E em seu relatório sobre o Brasil o comitê reprovou o despejo 
forçado21 de comunidades quilombolas das suas terras ancestrais22, 
recomendando expressamente ao Estado brasileiro que adotasse medidas 
para garantir às comunidades quilombolas suas terras ancestrais e para 
garantir que qualquer despejo de uma comunidade quilombola das suas 
terras se dê conforme os princípios colocados no Comentário Geral nº. 
7 do Comitê.23

Ademais, o comitê destaca que despejos forçados atingem diversos 
dispositivos legais de direitos humanos, e não somente o art. 11 do 
PIDESC. De fato, partindo da ideia de que todos os direitos humanos 
são interdependentes e indivisíveis24, o CtDESC a'rma que o despejo 
forçado pode violar não apenas direitos econômicos, sociais e culturais, 
mas também direitos civis e políticos, como: o direito à vida; à segurança 
pessoal; à não ingerência ilegal ou arbitrária na vida privada, família e 
domicílio (arts. 6º, 9º e 17º do PIDCP, respectivamente).25 Por isso, as 
obrigações dos Estados Partes do PIDESC em relação ao direito a uma 
moradia adequada devem ser interpretadas não apenas à luz de outros 
dispositivos do PIDESC, como o art. 2º, §1 (obrigação de tornar efetivos 
os direitos econômicos, sociais e culturais26), mas também do próprio 
art. 17º do PIDCP, ou seja, de um dispositivo do rol dos direitos civis 
e políticos.27 É uma evidência da linha majoritária da hermenêutica dos 
direitos humanos internacionais, que não se limita ao voluntarismo estatal 

20 UNITED NATIONS, 1997, § 10.
21 A expressão usada pelo CtDESC é de'nida como “a remoção permanente ou temporária de indivíduos, famílias 
e/ou comunidades, contra sua vontade, de suas casas e/ou da terra que ocupam, sem (...) acesso a formas apropriadas de 
proteção” - jurídicas ou de outra natureza. O comitê lembra que os despejos levados a cabo de acordo com as disposições 
dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos (PIDCP e PIDESC) não são considerados “despejos forçados”. UNTED 
NATIONS, 1997, § 3.
22 UNTED NATIONS, 2003a, § 36.
23 UNTED NATIONS, 2003a, § 59. Este Comentário Geral será esmiuçado ao longo deste trabalho
24 Tal indivisibilidade é, na dimensão prática, unânime no plano internacional desde a 1ª Conferência Mundial 
de Direitos Humanos, realizada em Teerã, em 1968. Cf. UNITED NATIONS, 1968, pp.4-5. Sobre a indivisibilidade dos 
direitos humanos, ver, dentre outros: CANÇADO TRINDADE, 1995.
25 UNTED NATIONS, 1997, § 4. O CtDESC menciona ainda o direito humano ao “gozo pací'co de suas 
posses”, protegido pelo art. 17, § 1º do PIDCP.
26 A implementação das normas do PIDESC é colocada de forma progressiva, contudo, essa progressividade não 
tem maior relevância para a questão do despejo forçado, como colocado pelo CtDESC. Em outras palavras, esse é um direito 
exigível de pronto, e sua efetividade não pode ser postergada pelo argumento estatal das limitações de recursos. Cf. UNITED 
NATIONS, 1997, § 8.
27 UNITED NATIONS, 1997, § 8. 
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e recorre a interpretações extensivas dos tratados, tendo em vista outros 
regimes de direitos humanos.

Em relação à responsabilidade estatal, o CtDESC ressalta que o 
Estado incorre em violações de direitos humanos por despejo forçado 
também por omissão28 — como, por exemplo, nos casos de expropriação 
de comunidades quilombolas “com impunidade” levada a cabo por 
particulares segundo “interesses comerciais”.29

Após esta abordagem geral, cumpre-nos adentrar nas obrigações 
especí'cas dos Estados vis-à-vis o respeito e implementação da vedação 
do despejo forçado a partir do Comentário Geral nº. 07. Segundo o 
citado art. 2, § 1 do PIDESC, cada Estado Parte do pacto deve “adotar 
medidas (...) que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios 
apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas”. Com 
base neste dispositivo, o CtDESC apregoou que os Estados devem:

1. adotar medidas, legislativas ou não, para prevenir e, se 
apropriado, punir despejos forçados;30

2. implementar uma legislação que proteja efetivamente os 
indivíduos e grupos dos despejos forçados, e que contenha medidas que 
(a) promovam a maior segurança possível da posse legítima da terra; (b) 
estejam em conformidade com as disposições do pacto; (c) determinem 
de maneira estrita as possibilidades legítimas de despejo;31

3. revisar a legislação e as políticas públicas concernentes para 
torná-las totalmente compatíveis com todas as obrigações que advêm do 
direito à uma moradia adequada.32

Como o CtDESC tem como principal função estabelecer 
parâmetros gerais, ao cuidar do que seria um despejo não-forçado ou 
legítimo, o comitê prescreveu ao Estado o dever de determinar legalmente 
e de maneira estrita – como mencionado no ponto 2 acima – quais são 

28 UNITED NATIONS, 1997, § 5.
29 Isso já no relatório sobre o Brasil, anos depois do citado comentário geral. Cf. UNTED NATIONS, 2003a, § 
36. Nele o comitê seguiu a mesma linha que estabeleceu anos antes, no Comentário Geral nº. 07, quando naquela ocasião 
destacou que os despejos forçados ocorrem também “em nome do desenvolvimento” e “em conexão com conJitos sobre 
direitos territoriais” (UNTED NATIONS, 1997, § 7).
30 UNITED NATIONS, 1997, § 9. 
31 UNITED NATIONS, 1997, § 9. O ponto (c) é também ressaltado pelo CtDESC no § 14 do mesmo 
documento, quando faz menção ao Comentário Geral nº. 16 do CtDH.
32 UNITED NATIONS, 1997, § 9. 
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as possibilidades legítimas de despejo, e ressaltou que, para tanto, o 
Estado deve garantir que estas se dêem em respeito aos princípios gerais 
da razoabilidade e proporcionalidade33, às normas do pacto34, e todos os 
“dispositivos relevantes de direito internacional dos direitos humanos”.35

Também no Comentário Geral nº. 07 o comitê destacou os 
arts. 2, § 2, e 3 do PIDESC, que impõem uma “obrigação adicional 
aos Governos de garantir que, quando os despejos de fato ocorrerem, 
medidas apropriadas sejam tomadas para garantir que nenhuma forma de 
discriminação esteja envolvida” 36 – o que tem repercussões evidentes para 
as comunidades quilombolas.

Ademais, para o comitê, os Estados Partes do Pacto têm o dever 
a priori de esgotar todas as alternativas possíveis antes de optar pelo 
despejo, sempre com a consulta das pessoas afetadas, de modo a evitar, ou 
ao menos minimizar a necessidade do uso da força.37

O comitê lembra, ainda, que qualquer interferência na residência de 
alguém – o que, ressaltamos, inclui as terras onde residem as comunidades 
quilombolas – deve ser feita de acordo com a lei, conforme prescrito no 
art. 17 do PIDCP.38 Por isso, e considerando também a importância do 
devido processo, o comitê estabeleceu parâmetros especí'cos para um 
despejo escorreito.39 

Assim, apregoou ser necessária a implementação de procedimentos 
sobre despejos que incluam os seguintes pontos: (a) oportunidade de 
consultar os que forem afetados pelo despejo; (b) noti'cação prévia, 
adequada e em prazo razoável das pessoas afetadas pela ordem de 
despejo; (c) informação em tempo hábil aos que serão afetados sobre 
a destinação da residência ou terra desapropriada; (d) presença de 
membros ou representantes governamentais no momento do despejo; (e) 
os responsáveis pelo despejo deverão se identi'car; (f ) os despejos não 
devem acontecer durante a noite ou em condições climáticas adversas, 
a não ser que os afetados assim consintam; (g) possibilidade de recursos 

33 UNITED NATIONS, 1997, § 14.
34 UNITED NATIONS, 1997, § 11.
35 UNITED NATIONS, 1997, § 14.
36 UNITED NATIONS, 1997, § 10.
37 UNITED NATIONS, 1997, § 13.
38 UNITED NATIONS, 1997, § 14. O CtDESC destaca ainda o Comentário Geral nº. 16 do CtDH, no qual, ao 
comentar o art. 17, aquele comitê se manifesta em pontos exatamente análogos ao entendimento desposado pelo CtDESC, 
i.e., a legislação que permita tais interferências deve ser detalhada e suas disposições devem estar de acordo com as normas e 
objetivos do pacto e com a razoabilidade. Cf. UNITED NATIONS, 1997, § 14; UNITED NATIONS, 1994a [1988], p.21.
39 UNITED NATIONS, 1997, § 15.
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jurídicos disponíveis aos afetados para contestar o ato; (h) quando 
possível, assistência jurídica para aqueles que queiram buscar reparações 
perante o Judiciário.40

Novamente a partir da indivisibilidade dos direitos humanos, o 
CtDESC, com base no art. 2, § 3 do PIDCP41, lembra que os Estados 
também têm o dever de garantir àquelas pessoas, cujos direitos tenham 
sido violados por um despejo forçado, um recurso efetivo perante as 
autoridades competentes42 – e os pontos “g” e “h” acima transcritos nada 
mais são do que padrões de concretização dessa obrigação estatal.

Por 'm, lembra o comitê que despejos legítimos não podem 
deixar desabrigadas as pessoas afetadas, ou torná-las vulneráveis à violação 
de outros direitos humanos. Por isso, quando essas pessoas estiverem 
incapazes de prover para si mesmas, o Estado deve tomar todas as medidas 
apropriadas, no máximo dos seus recursos disponíveis, para garantir a 
acessibilidade a moradias alternativas, realocação em outra residência ou 
acesso a terras produtivas, conforme o caso.43

DIREITOS DAS MINORIAS E A PROTEÇÃO DA TERRA 
QUILOMBOLA

Como visto na Tabela I, o Comitê de Direitos Humanos é o 
órgão encarregado de monitorar a implementação das normas do PIDCP 
por parte dos Estados que o rati'caram, como o Brasil. Também aqui 
encontramos normas que podem auxiliar as comunidades quilombolas 
nas suas demandas territoriais, além das normas do PIDCP que serviram 
ao CtDESC como aporte no disciplinamento do despejo forçado.

O CtDH tratou recentemente da questão quilombola em suas 
observações conclusivas sobre o Suriname (UNITED NATIONS, 

40 UNITED NATIONS, 1997, § 15.
41 “Os Estados Partes comprometem-se a:
 1. garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente pacto hajam sido violados, possa 
dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções 
o'ciais; 
 2. garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente autoridade 
judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do 
Estado em questão e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; 
 3. garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar procedente tal 
recurso.” 
42 UNITED NATIONS, 1997, § 14.
43 UNITED NATIONS, 1997, § 16.
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2004c). Nesse relatório, o comitê ressaltou o dever do Estado de: criar 
mecanismos para consulta e participação das comunidades nas decisões 
que as afetem; tomar decisões especí'cas para evitar danos ambientais 
decorrentes de atividades de mineração44; adotar medidas legislativas para 
garantir às comunidades tradicionais o gozo do art. 27 do PIDCP.45

Usamos a expressão “comunidades tradicionais” para resumir 
terminologicamente o tratamento dado pelo CtDH nesse relatório. É que 
o comitê cuidou de “povos indígenas e tribais” como categoria que abarca 
comunidades ameríndias e quilombolas.46

Por essas razões, e também porque o sistema da ONU como um 
todo trata das comunidades quilombolas como minorias étnicas47, não 
há dúvidas de que o regime protetivo do art. 27 do PIDCP, que trata dos 
direitos das minorias48, aplica-se também aos quilombolas.

O CtDH emitiu em 1994 o Comentário Geral nº. 23, que versava 
sobre o art. 27 (“direitos das minorias”). Nesse, o comitê “aceitou que em 
algumas situações, os direitos contidos no artigo 27 possam ser associados 
a um território, quando, por exemplo, os direitos culturais consistem em 
um modo de vida que está intimamente relacionado com o território e a 
utilização dos seus recursos” (GHAI, 2003: 572-573).49 

Essa noção foi reforçada no parágrafo 7º do referido comentário 
geral, que nos apresenta um conceito amplo de cultura (GHAI, 2003: 
573):

Em relação ao exercício dos direitos culturais protegidos pelo artigo 27, o 
Comitê observa que a cultura se manifesta de diferentes formas, incluindo 
um modo de vida especí'co relacionado com o uso dos recursos da terra, 
especialmente no caso dos povos indígenas. Esse direito pode abarcar 
atividades tradicionais como pesca ou caça e o direito de viver em reservas 
protegidas pelo Direito. O gozo desses direitos pode demandar medidas 
jurídicas positivas de proteção e medidas para garantir a participação 

44 Em especial, decorrentes da liberação indiscriminada no meio ambiente de toneladas de mercúrio utilizadas 
na mineração, e que infelizmente atingiram e comprometeram terras indígenas e quilombolas. Ver: FOREST PEOPLES 
PROGRAMME, 2002, § 11. 
45 UNITED NATIONS, 2004c, § 21, p.6.
46 UNITED NATIONS, 2004c, § 21, p.6.
47 Ver, v.g., a compreensão do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Cf. UNITED NATIONS, 
2003a, § 20. 
48 “Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias 
não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua.”
49 Vide Comentário Geral 23, § 3.2.
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efetiva dos membros das comunidades das minorias em decisões que as 
afetem.

 Ora, também em relação às comunidades quilombolas a terra tem 
um signi'cado cultural latente.50 Destarte, os trabalhos desenvolvidos pelo 
CtDH sobre as relações entre direitos territoriais e o art. 27 do PIDCP 
em relação a outras minorias, como indígenas, aplica-se integralmente à 
proteção da terra quilombola. 

Com efeito, o CtDH tem um trabalho relativamente amplo 
sobre o assunto. A partir da análise das observações do CtDH em seus 
relatórios e decisões quase judiciais, e tendo como ponto de partida o 
estudo realizado por Fergus MacKay51, cuidamos a seguir de quais são as 
áreas de proteção abarcadas pelo art. 27, segundo a interpretação de seu 
órgão o'cial.

Primeiramente, o CtDH entendeu que a regularização fundiária 
faz parte das obrigações estatais necessárias para a implementação do 
art. 27. Ao emitir suas observações conclusivas sobre o relatório da 
Austrália, no ano 2000, o comitê ressaltou que o Estado deve tomar as 
medidas necessárias para restaurar e proteger os títulos de propriedade e 
os interesses das pessoas das minorias indígenas em suas terras nativas.52 
No mesmo ano, em relação ao relatório da Guiana, o CtDH a'rmou 
suas preocupações com as ameaças ao direito dos ameríndios de gozar de 
sua própria cultura, advindas da exploração Jorestal, das atividades de 
mineração, e da demora do Estado em demarcar suas terras tradicionais, 
além das demarcações de terras em quantidade insu'ciente para que os 
indígenas mantivessem suas atividades econômicas tradicionais.53

Em relação às atividades econômicas tradicionais das minorias 
étnicas, o comitê interpretou em suas observações conclusivas sobre a 
Austrália, no ano 2000, que obrigações do Estado de observar o art. 27 
do PIDCP incluem assegurar a continuação e sustentabilidade das formas 
tradicionais de economia das minorias indígenas, como caça e pesca.54 

50 É por isso que a jurista Mariza Rios, ao analisar a questão dos territórios quilombolas no Brasil, diz que o 
componente étnico-cultural é determinante no reconhecimento do direito ao território constitucionalmente assegurado aos 
quilombolas. Cf. RIOS, 2006.
51 MCKAY, 2001, p.43-45.
52 UNITED NATIONS, 2000c, p.74, § 510.
53 UNITED NATIONS, 2000d, § 21.
54 UNITED NATIONS, 2000c, p.74, § 510.
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Ademais, entendeu que o art. 27 protege tão somente as atividades 
que representam um elemento essencial da comunidade étnica55, e que isso 
abarca mesmo as atividades tradicionais que tenham sofrido alterações ao 
longo dos anos com a ajuda de tecnologia moderna.56

O DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS E AS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Tanto o PIDCP quanto o PIDESC têm redação idêntica em seus 
artigos primeiros, que lidam com o direito dos povos à autodeterminação. 
Esses dispositivos a'rmam que os povos têm direito de determinar 
livremente seu estatuto político, promovendo seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural (Art.1º, §1). Para tanto, os povos podem 
dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais. Além disso, em 
caso algum poderão ser privados de seus próprios meios de subsistência 
(Art.1º, §2). 

Em 1984, o CtDH consolidou seu entendimento sobre o direito 
à autodeterminação no Comentário Geral nº. 12.57 Nesse, o comitê não 
foi muito além de apenas reiterar o que já estava expresso no artigo 1º do 
PIDCP ou enfatizar a importância do direito à autodeterminação “para 
a garantia efetiva e observância dos direitos humanos individuais e para a 
promoção e fortalecimento desses direitos”.58

Porém, em outras ocasiões, o mesmo comitê deu pronunciamentos 
signi'cativos do CtDH sobre autodeterminação e a questão da terra e 
dos recursos naturais (art.1º, § 2º do PIDCP). Em suas Observações 
Conclusivas sobre o Canadá, o comitê a'rmou que a redução ou extinção 
de títulos de propriedade da terra dos aborígines con'gura violação do 
art.1º, § 2º do PIDCP, e em suas Observações Conclusivas sobre a Suécia59, 
o CtDH determinou que quaisquer decisões sobre terras indígenas, como 
implementações de projetos de construção de hidroelétricas ou exploração 

55 Como dito pelo comitê no caso Kitok v. Suécia, e, posteriormente, no caso Apirana Mahuika v. Nova Zelândia. 
Cf. UNITED NATIONS, 1988; 2000b, respectivamente. 
56 No caso I. Lansman v. Finlândia, o comitê entendeu que os métodos de criação de renas, atividade econômica 
basilar da cultura do povo saami, inseriam-se no art. 27, ainda que tivessem sofrido adaptações aos novos tempos. UNITED 
NATIONS, 1994b. E, no caso Apirana Mahuika v. Nova Zelândia, o comitê decidiu nomeadamente ser permitida a 
adaptação das atividades tradicionais ao estilo de vida moderno e às novas tecnologias. Cf. UNITED NATIONS, 2000b.
57 UNITED NATIONS, 1984.CCPR General Comment No. 12: `e right to self-determination of peoples (Art. 
1). 21rst session, 13/03/84.
58 UNITED NATIONS, 1984, § 1º.
59 UNITED NATIONS, 2002b.
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de recursos naturais, devem ser tomadas com participação e inJuência 
direta dos povos em questão.

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CtDR), 
órgão referente à Convenção Internacional para Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial (CEDR), também publicou um 
comentário geral sobre o direito à autodeterminação, a “Recomendação 
Geral nº. 23”, em 1996.60 Inicialmente alguém poderia estranhar o fato 
do CtDR emitir um comentário geral sobre o direito de autodeterminação 
por esse não constar dos dispositivos da CEDR. Essa dúvida é logo 
enfrentada pelo CtDR, que, no item 1 da recomendação, esclarece 
que o comitê percebeu que grupos e minorias étnicas ou religiosas 
frequentemente se referem ao direito à autodeterminação como base para 
um “suposto direito de secessão”, e que, por essa razão, esse órgão gostaria 
de expressar suas opiniões sobre o tema.

Nessa recomendação geral, o CtDR chama a atenção dos Estados 
para os seus deveres de: (a) reconhecer, respeitar e preservar a cultura, a 
história, a língua e o modo de vida indígena como enriquecimento da 
identidade cultural do Estado; (b) garantir que os membros dos povos 
indígenas sejam livres e iguais em dignidade e direito e livres de qualquer 
discriminação, em particular àquela baseada em sua origem indígena ou 
identidade; (c) dar aos povos indígenas condições de se desenvolverem 
social e economicamente de forma sustentável e compatível com suas 
características culturais; (d) garantir que os indígenas tenham direitos 
iguais de participação na vida pública e que nenhuma decisão diretamente 
relacionada às suas terras e interesses seja tomada sem seu consentimento 
informado; (e) garantir que as comunidades indígenas possam exercer 
seus direitos de praticar e revitalizar suas tradições culturais e costumes 
e preservar e praticar seus idiomas; (f ) reconhecer e proteger os direitos 
dos povos indígenas de possuir, desenvolver, controlar e usar suas terras, 
territórios e recursos comunais; (g) devolver as terras e territórios indígenas 
aos que tenham sido delas retirados sem seu consentimento informado, 
ou, se não for possível, pagar uma compensação justa e imediata.61

Mas, não seriam as comunidades quilombolas “minorias” à 
luz dos direitos humanos internacionais, e não “povos”, e, portanto, 

60 UNITED NATIONS, 1996. Apesar da terminologia diferente, as “Recomendações Gerais” do CtDR equivalem 
aos “Comentários Gerais” dos demais comitês de direitos humanos da ONU.
61 Ibid.



= <

3o Prêmio Territórios Quilombolas

não careceriam elas do direito de autodeterminação e suas implicações 
territoriais? 

No tópico anterior, já vimos que os quilombolas são considerados 
minorias, e, por isso, são titulares dos direitos a elas reservados. Nesse 
sentido, no regime do PIDESC, os quilombolas foram tratados 
nomeadamente como minorias, e não como povos.62 Mas, mesmo no 
plano do direito internacional, o gozo do direito à autodeterminação e 
dos direitos das minorias nunca foram antagônicos, pelo contrário: os 
indígenas são, a um só tempo, minorias e “povos”, titulares tanto do art. 
1º quanto do art. 27 do PIDCP.

Felizmente, também o são os quilombolas. Com efeito, todas as 
dúvidas sobre o assunto foram afastadas quando o CtDR a'rmou que 
todas as suas colocações sobre autodeterminação dos povos indígenas, 
contidas na Recomendação Geral nº. 23 do CtDR63, também abarcavam 
povos quilombolas.64 Nada mais justo, a'nal, ambos - indígenas e 
quilombolas – têm características comuns, como a relação cultural única 
que têm com a terra.

CONCLUSÃO

No presente trabalho, partimos do pressuposto de que as normas 
de tratados internacionais incorporados pelo direito brasileiro são 
materialmente constitucionais, e se inserem no rol de direitos e garantias 
fundamentais da Constituição. Assim, acreditamos ser possível otimizar 
a efetivação dos direitos territoriais quilombolas através do uso dessas 
normas, e não apenas do art. 68 do ADCT, tido como único dispositivo 
de status constitucional a tratar de territórios quilombolas. 

Os direitos ligados à terra, passíveis de gozo por comunidades 
quilombolas e de deveres do Estado para com esses direitos presentes 
nesses regimes jurídicos, têm uma abrangência surpreendente, e sem 
dúvida dão aos quilombolas um maior campo de atuação na dimensão 
jurídica, pois funcionam em complementaridade com o art. 68 do ADCT, 
no nível constitucional, e com todo o restante acervo de disposições 

62 UNITED NATIONS, 2003a, § 20. 
63 UNITED NATIONS, 1996.
64 UNITED NATIONS, 2003b, § 4º.
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infraconstitucionais que regem o tema. A tabela a seguir sintetiza bem os 
resultados da nossa pesquisa:A B C D E B F G H I J K D L D M N L M O P D O K N L M N L Q R O E N S C N E B L J N L K P B K B M N L M B T U V M DM O P D O K N L W R S B J N L X

NÃO-DISCRIMINAÇÃO

DIREITO A UMA MORADIA ADEQUADA E A VRDAÇÃO DO DESPEJO FORÇADO

Fundamentos 

Direitos

Deveres do Estado

arts. 1 a 7 da CEDR; art. 26 do PIDCP.

Possuir, desenvolver, controlar e usar suas terras comunais e de participar na exploração,
administração e conservação dos recursos naturais respectivos.

Reconhecimento jurídico dos direitos territoriais; identi�car comunidades e terras quilombolas
e distribuir os respectivos títulos de propriedade; consultar as comunidades quilombolas em
projetos de desenvolvimento que as afetem; informar os quilombolas sobre os recursos
administrativos e judiciais existentes para fazerem valer seus direitos e interesses; dever de
investigar denúncias de violações dos direitos dos quilombolas.

Fundamentos 

Direitos

Deveres do Estado

Arts. 2, §1 e 11, § 1 do PIDESC; arts. 9 e 17 do PIDCP.

Não ser removidos das terras que ocupam contra sua vontade e sem acesso a formas
apropriadas de proteção.

Garantir aos quilombolas suas terras ancestrais; evitar que sejam expulsos de suas terras por
agentes do Estado ou particulares; adotar medidas para prevenir e eventualmente punir despejos
forçados; revisar a legislação e as políticas públicas concernentes para torná-las totalmente
compatíveis com as normas de direitos humanos; esgotar todas as alternativas possíveis antes de
optar pelo despejo; consultar as pessoas afetadas; noti�cá-las previamente e em prazo razoável;
informá-los em tempo hábil sobre a destinação da terra a ser desapropriada; garantir a presença
de membros do Estado no momento do despejo; garantir que os despejos que porventura ocorram
estejam de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os dispositivos
relevantes de direitos humanos – em particular com a não discriminação; dar aos afetados
possibilidade de contestar o despejo administrativa e judicialmente; fornecer assistência jurídica
aos interessados em buscar reparações judiciais; garantir que o despejo não forçado não implique
indigência dos afetados. 

Fundamentos 

Direitos

Deveres do Estado

Art. 27 do PIDCP.

Direito do quilombola de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria
vida cultural, incluindo o uso pleno dos recursos da terra.

Tomar as medidas necessárias para restaurar e proteger os títulos de propriedade e os interesses das
pessoas das comunidades quilombolas; assegurar a continuação e sustentabilidade das formas
tradicionais de economia das comunidades, como a pesca.

DIREITO DAS MINORIAS

DIREITO A AUTODETERMINAÇÃO

Fundamentos 

Direitos

Deveres do Estado

Art. 1º do PIDCP; art. 1º do PIDESC.

Direito de determinar livremente seu estatuto político, promovendo seu desenvolvimento
econômico, social e cultural; de dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais; de não ser
privado de seus próprios meios de subsistência.

Reconhecer, respeitar e preservar a cultura quilombola como enriquecimento da identidade cultural
do Estado; dar aos quilombolas condições de se desenvolverem social e economicamente de forma
sustentável e compatível com suas características culturais; garantir direitos iguais de participação
na vida pública e que nenhuma decisão diretamente relacionada às suas terras e aos seus interesses
seja tomada sem seu consentimento informado; garantir às comunidades possuir, desenvolver,
controlar e usar suas terras, territórios e recursos comunais; devolver os territórios que tenham sido
delas retirados sem seu consentimento informado, ou, se não for possível, pagar uma compensação
justa e imediata.
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