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CARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃOCARTA DE APRESENTAÇÃO    

 

Prezados delegados, 

 

Bem-vindos ao II FACAMP Model United Nations (FAMUN)! Como alunas do curso 

de direito, estamos honradas em participar desse grande evento pela primeira vez e 

esperamos que a experiência de simular um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) 

seja a mais proveitosa possível. 

Dessa forma, nós trabalhamos com o objetivo de proporcionar uma discussão de 

qualidade e que seja capaz de trazer diversas argumentações, assim como acontece na 

realidade. Contamos com a sua dedicação para que possamos alcançar a nossa meta e 

marcar o FAMUN com a presença do direito. 

Esse guia traz um panorama geral sobre a situação atual dos quilombolas e a história 

acerca dos territórios ocupados. Além disso, destacamos aspectos importantes sobre o 

controle de constitucionalidade, pois é um tema que está intimamente ligado à resolução do 

caso escolhido. Por fim, traçamos o perfil de cada um dos ministros a fim de dar diretrizes 

sobre a linha de defesa a ser adotada. 

Agradecemos a todos pelo interesse e aguardamos ansiosamente o início dos 

trabalhos. Estamos à disposição! 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Mirela Selleguim Mandri – diretora 

Fernanda dos Santos Dalmaso – diretora-assistente 
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADECONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADECONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADECONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE    

Controle da constitucionalidade é a verificação da adequação hierárquica que deve 

existir entre as normas infraconstitucionais e a Constituição Federal (CF), tanto sob o ponto 

de vista formal (procedimental), quanto material (conteúdo normativo). Tal análise é feita 

por meio de um exame comparativo dos atos legislativos ou normativos com a CF. Assim, 

todo dispositivo que contrariar a Lei Fundamental deve ser declarado inconstitucional. 

As espécies normativas estão previstas no Artigo 59 da CF/88 (BRASIL, 1988). 

Todas elas devem passar por um processo legislativo específico para serem criadas. 

Existem regras do processo legislativo constitucional que devem ser obrigatoriamente 

seguidas; caso contrário, haverá como consequência a inconstitucionalidade formal da lei ou 

do ato normativo, possibilitando assim um controle repressivo por parte do Poder Judiciário 

por meio do método difuso ou concentrado. 

São, basicamente, três requisitos a serem observados. O requisito formal subjetivo 

deve ser verificado ainda na fase introdutória do processo legislativo, ou seja, quando o 

projeto de lei é encaminhado ao Congresso Nacional para análise, poderá ser identificado 

algum tipo de inobservância à CF. Caso aconteça, apresenta-se o flagrante vício de 

inconstitucionalidade. Ainda, existem os requisitos formais objetivos que fazem referência 

às outras duas fases do processo legislativo: a constitutiva e a complementar. Assim como 

na fase introdutória, nestas também poderá ser verificada a incompatibilidade com a CF 

(BARROSO, 2004). 

Considerando-se o conteúdo do dispositivo normativo, serão observados os 

requisitos materiais. A obediência a esse tipo de requisito deve ser feita em relação à 

compatibilidade do objeto da lei ou ato normativo com a CF. 

O sistema normativo brasileiro carrega o princípio da supremacia constitucional, de 

modo que confere à CF a característica de rigidez e, portanto, de imutabilidade relativa. Nos 

casos em que a Constituição é rígida e formalmente escrita, tem-se como consequência a 

garantia da supremacia, pois exige a criação de leis e atos normativos compatíveis com o 

que vem prescrito na Constituição. Dessa forma, poderá ser feito um controle de 

constitucionalidade em razão das espécies normativas que venham a confrontar a Lei Maior 

do país (LENZA,2011). 

É possível que o controle de constitucionalidade seja realizado de várias maneiras. 

Por isso, a doutrina classifica o controle de acordo com alguns critérios expostos a seguir. 

Quanto ao momento no qual ocorre o controle, há a divisão entre preventivo e 

repressivo. O controle preventivo é feito a priori, antes da elaboração da lei, e tem a 
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finalidade de impedir que um projeto de lei inconstitucional venha a ser promulgado. Como 

o controle preventivo é realizado antes da aprovação da lei, sua incidência recai sobre o 

projeto de lei. É exercido pelos Poderes Legislativo e Executivo. O Legislativo executa esse 

controle pelas Comissões (Artigo 58 da CF) (BRASIL, 1988). Toda Casa legislativa tem uma 

Comissão de Constituição e Justiça, ou órgão semelhante, que tem como função primordial 

a verificação da constitucionalidade do projeto de lei apresentado para aprovação. O Poder 

Executivo exerce essa forma de controle pelo veto do presidente da República ao projeto de 

lei aprovado pelo Legislativo (Art. 6, § 1°, da CF) (BRASIL, 1988). 

O controle repressivo é utilizado após a elaboração da lei ou do ato normativo, ou 

seja, no momento em que o dispositivo já se encontra em vigência. Ou seja, muitas vezes, 

um dispositivo normativo contém um erro o qual não foi identificado pelo controle 

preventivo e, portanto, começam a surtir seus efeitos, mesmo o dispositivo sendo 

inconstitucional. O controle repressivo tem a função de reanalisar a lei ou o ato normativo e 

retirar do ordenamento jurídico o dispositivo que se mostrar inconstitucional. Em geral, é o 

Poder Judiciário que realiza esse tipo de controle; contudo, a CF/88 admite que o Poder 

Legislativo edite leis ou atos normativos para corrigir a inconstitucionalidade (BARROSO, 

2004). 

Com relação ao órgão que exerce o controle de constitucionalidade, a doutrina 

divide o controle entre político, jurisdicional e misto. No político, há a incidência do princípio 

da administração pública, isto é, o ato de bem governar em prol do interesse público. O 

controle constitucional fica a cargo da corte constitucional, ou seja, é um órgão que não 

integra a estrutura do Poder Judiciário. O controle jurisdicional é exercido por um órgão do 

Poder Judiciário. Só o juiz ou tribunal pode apreciar o controle constitucional sob esse 

aspecto. O controle misto é assim chamado por ser exercido tanto pelo órgão jurisdicional 

quanto pelo político (abstrato) (BARROSO, 2004). 

Existem dois sistemas de controle de constitucionalidade adotados pela doutrina: o 

sistema difuso e o concentrado. No Brasil, o sistema é misto, isto é, há uma fusão dos dois 

sistemas. Por isso, é essencial a exposição de cada um deles para que seja possível uma 

melhor compreensão. 

 

Controle difusoControle difusoControle difusoControle difuso    

O controle difuso tem sua origem histórica no caso Marbury versus Madison, 

decidido pelo juiz Marshall, no qual a Corte Americana (Common Law) realizou o controle da 
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constitucionalidade de forma incidental. Inspirado nesse modelo, a Constituição Brasileira 

de 1891 trouxe a previsão do controle de constitucionalidade. 

Por ser exercido no âmbito do caso concreto, esse sistema tem natureza subjetiva, 

uma vez que envolve os interesses das duas partes, quer dizer, autor e réu. Assim, o sistema 

difuso permite que todo juiz monocrático ou tribunal (órgão jurisdicional colegiado) exerça 

o controle de constitucionalidade. 

Uma vez processada uma lide que tenha como fundamento uma lei ou ato normativo 

considerado inconstitucional, não é função do Poder Judiciário (representado na figura do 

juiz) decidir pela sua constitucionalidade ou não. O magistrado apenas apreciará a questão 

e deixará de aplicar a lei em pauta por reconhecer que ela é inconstitucional naquele caso 

específico que está julgando. 

Dessa forma, caso o juiz se certifique de que uma lei ou ato normativo é 

inconstitucional, não se cria um novo estado para o dispositivo analisado; há, somente, a 

declaração da inconstitucionalidade no caso concreto. A norma já é inconstitucional desde o 

início da sua criação, e o juiz apenas deixará de aplicá-la (LENZA, 2011). 

No sistema difuso, tanto autor quanto réu podem propor uma ação de 

inconstitucionalidade, pois o caso concreto é interpartes. Dessa forma, a abrangência da 

decisão que será sentenciada pelo juiz é apenas entre as partes envolvidas no processo. 

Consequentemente, haverá a incidência do efeito ex tunc (retroage). 

Há a possibilidade de que a decisão proferida em um caso concreto tenha a sua 

abrangência ampliada e passe a ser oponível contra todos (eficácia erga omnes). A 

Constituição prevê que o Senado Federal poderá suspender a execução de lei (municipal, 

estadual ou federal), se ela for declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal. Tal atribuição, prevista no Artigo 52, Inciso X, da CF, permitirá, portanto, a 

ampliação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade originária de casos concretos 

(via difusa) (BRASIL, 1988). A suspensão da execução será procedida por meio de resolução 

do Senado Federal, que é provocado pelo STF, cujos efeitos vincularão a todos apenas após 

a publicação da resolução. Nesses casos, o efeito é ex nunc (não retroage), pois é para 

terceiros (“CONTROLE...”, 2011). 

Cabe ressaltar que o Senado Federal participa desses casos para tornar decisões 

judiciais ex nunc, ou seja, fazer com que seus efeitos passem a ser erga omnes, a partir de sua 

publicação. 

A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação das leis 

inconstitucionais, utilizada em razão do princípio da presunção de constitucionalidade das 
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leis e atos normativos. Esse princípio faz com que a declaração de inconstitucionalidade seja 

uma medida excepcional, pois não cabe ao juiz deixar de aplicar uma lei por mera suspeita, 

sem que haja robusta comprovação de sua incompatibilidade vertical (BARROSO, 2004). 

Portanto, antes de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, deverá o julgador 

aferir se existe alguma forma de interpretá-la que seja compatível com a Constituição. Para 

tanto, deve existir o chamado “espaço de decisão”, ou seja, deve ser configurada a 

existência de mais de uma forma de interpretação do dispositivo legal e confirmado que 

uma delas seja compatível com a Carta Magna. Essa interpretação aplica-se tanto ao 

controle difuso como ao concentrado. 

 

Sistema ConcentradoSistema ConcentradoSistema ConcentradoSistema Concentrado    

As ações diretas no sistema concentrado têm por mérito a questão da 

inconstitucionalidade das leis ou atos normativos federais e estaduais. 

Não se discute qualquer interesse subjetivo, já que não há partes (autor e réu) 

envolvidas no processo. Logo, ao contrário do sistema difuso, o sistema concentrado tem 

natureza objetiva, com interesse maior de propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) para discutir se uma lei ou ato normativo é ou não inconstitucional e para que haja a 

manutenção da supremacia constitucional. 

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e o 

guardião da CF, e o Superior Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual (CE); 

assim, cada um julga a ADI dentro do seu âmbito. Se houver violação da CF e CE, 

respectivamente, quem irá julgar é o STF e o STJ. 

O ajuizamento das ações diretas tem peculiaridades, como o Artigo 103 da CF, que 

prescreve que haja um rol de legitimados, isto é, não é possível que qualquer pessoa 

proponha uma ADI (BRASIL, 1988). Quem tiver legitimidade para propor uma ADI não pode 

pedir a sua desistência nem suspensão, pois há a incidência do princípio da 

indisponibilidade. Devido a essa especificidade, não é possível a intervenção de terceiros na 

ADI. 

Além disso, cabe destacar que existem alguns casos em que não cabe a ADI. São 

eles: 

Leis anteriores à atual Constituição: só é possível ajuizar uma ADI em casos de leis 

contemporâneas à atual Constituição (CF/88). É permitida a análise em cada caso concreto 

da compatibilidade ou não da norma editada antes da atual Constituição com seu texto. É o 
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fenômeno da recepção, quando se dá uma nova roupagem formal a uma lei do passado que 

está entrando na nova CF; 

Contra atos administrativos ou materiais; 

Contra leis municipais. 

O STF tem o feito da “Ampla Cognição”, ou seja, amplo conhecimento para julgar o 

processo. Não está limitado aos fundamentos do requerente (pedido mediato), mas apenas 

ao pedido imediato. 

Existem dois tipos de ADI, quais sejam: genérica e por omissão. 

A ADI genérica tem por objetivo retirar do ordenamento jurídico o ato normativo ou 

a lei contemporânea estadual ou federal que seja incompatível com a CF e, 

consequentemente, invalidar os efeitos gerados pelo dispositivo em análise, uma vez que 

não é possível que relações jurídicas se baseiem em normas inconstitucionais. Dessa 

maneira, fica garantida a segurança jurídica do ordenamento (LENZA, 2011). 

Fica a cargo do STF a função de processar e julgar, originariamente, a ADI de lei ou 

ato normativo federal ou estadual. O STF exige a chamada “Relação de Pertinência 

Temática”, que nada mais é do que a demonstração da utilidade na propositura daquela 

ação, interesse, utilidade e legitimidade para ajuizá-la (LENZA, 2011). 

A propositura de uma ação desse tipo não está sujeita a nenhum prazo de natureza 

prescricional ou de caráter decadencial, pois, de acordo com o vício imprescritível, os atos 

constitucionais não se invalidam com o passar do tempo. 

O procedimento pertinente à ação direta de inconstitucionalidade está prescrito na 

Lei nº 9.868/99 (BRASIL, 1999). 

É possível que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo 

em discussão, a decisão gere os seguintes efeitos: 

Ex tunc (retroativo): como consequência do dogma da nulidade, que, por ser 

inconstitucional, torna-se nula, por isso perde seus efeitos jurídicos; 

Erga omnes: será assim oponível contra todos; 

Vinculante: relaciona-se aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 

federal, estadual e municipal. Uma vez decida procedente a ação pelo STF, sua vinculação 

será obrigatória em relação a todos os órgãos do Poder Executivo e do Judiciário, que, a 

partir disso, deverão exercer as suas funções de acordo com a interpretação dada pelo STF. 

Esse efeito vinculante aplica-se também ao legislador, pois não será mais possível editar 

nova norma com preceito igual ao declarado inconstitucional; 

Represtinatório: em princípio, vai ser restaurada uma lei que poderia ser revogada. 



 

 

9 

 

Nas ADIs é vedado que o STF decida extra petita ou ultra petita, ou seja, é obrigatório 

que o julgamento se limite à matéria discutida inicialmente. Dessa maneira, conclui-se que a 

ADI tem a finalidade de somente declarar a inconstitucionalidade ou não da lei ou ato 

normativo contestado. Uma vez decidida, a ADI vinculará os seus efeitos ao Poder 

Executivo, Legislativo, Judiciário, incluído o próprio STF, e, também, a toda a sociedade. Com 

a decorrência da “coisa julgada”, a eficácia da decisão será preclusiva, ou seja, aquela 

questão não poderá ser mais discutida (BARROSO, 2004). 

O segundo tipo de ADI é a chamada por omissão. A CF/88 determinou que o Poder 

Público competente adotasse as providências necessárias em relação à efetividade de uma 

determinada norma constitucional. Dessa maneira, quando esse poder cumpre com a 

obrigação que lhe foi atribuída pela CF, está tendo uma conduta positiva, garantindo a sua 

finalidade, que é garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional. 

Assim, quando o Poder Público deixa de regulamentar ou criar uma nova lei ou ato 

normativo, ocorre uma inconstitucionalidade por omissão. Resulta, então, da inércia do 

legislador, falta de ação para regulamentar uma lei inconstitucional. Essa conduta é tida 

como negativa. E é a incompatibilidade entre a conduta positiva exigida pela Constituição e 

a conduta negativa do Poder público omisso que resulta na chamada inconstitucionalidade 

por omissão. 

Os mecanismos usados para evitar a inércia do Poder Público são o Mandado de 

Injunção na via difusa e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão na via 

concentrada. Os legitimados para esse tipo de ADI e o procedimento a ser seguido são os 

mesmos da ADI genérica. 

Ao declarar a ADI por omissão, o STF deverá dar ciência ao Poder ou órgão 

competente para, se for um órgão administrativo, adotar as providências necessárias em 30 

dias. Caso seja o Poder Legislativo, deverá fazer o mesmo procedimento do órgão 

administrativo, mas sem prazo preestabelecido. Uma vez declarada a inconstitucionalidade 

e dada a ciência ao Poder Legislativo, fixa-se judicialmente a ocorrência da omissão, com 

seus efeitos. 

Os efeitos retroativos da ADI por omissão são ex tunc e erga omnes, permitindo-se 

sua responsabilização por perdas e danos, na qualidade de pessoa de direito público da 

União Federal, se da omissão ocorrer qualquer prejuízo. 

Dessa maneira, a decisão nesse tipo de ADI tem caráter obrigatório ou 

mandamental, pois o que se pretende constitucionalmente é a obtenção de uma ordem 
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judicial dirigida a outro órgão do Estado. Vale lembrar que não é cabível a concessão de 

medida liminar nos casos de ADI por omissão. 

Além da ADI, existem outras ações para que seja exercido o controle de 

constitucionalidade que não serão tratadas neste guia, uma vez que são irrelevantes para o 

caso da constitucionalidade das terras quilombolas. 

 

 

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

BRASIL. Constituição Federal, 1988. Vade Mecum.7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

_____. Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>. Acesso em: 03.jul.2014.  

BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática 

da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

“CONTROLE de constitucionalidade”. In: Poder Judiciário – Central do Conhecimento. 23 de 

dezembro de 2011. Disponível em: <http://www7.tjce.jus.br/portal-

conhecimento/wp-

content/uploads/2013/11/Controle_de_Constitucionalidade.pdf>. Acesso em: 

03.jul.2014. 

LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

  



 

 

11 

 

BREVE PANORAMA HISTÓRICO DOS REMANESCENBREVE PANORAMA HISTÓRICO DOS REMANESCENBREVE PANORAMA HISTÓRICO DOS REMANESCENBREVE PANORAMA HISTÓRICO DOS REMANESCENTES DE TES DE TES DE TES DE 

QUILOMBOSQUILOMBOSQUILOMBOSQUILOMBOS    

O período colonial no Brasil, compreendido entre 1500 até o ano de 1822, tem, como 

um de seus marcos, o início do tráfico negreiro. Em mais de três séculos de tráfico aberto, 

foram desembarcados aproximadamente cinco milhões de africanos em terras brasileiras 

para trabalharem como escravos na agricultura, na mineração, na lida doméstica e em 

atividades diversas nos meios urbanos. 

Diferentemente do que se acredita, os negros não se submeteram passivamente à 

sua condição. Atos de resistência ocorreram durante todo o período da escravidão, desde o 

seu início, isto é, o período da exploração colonial, até aproximadamente o ano de 1888, ano 

em que foi assinada a Lei Áurea, a qual instituiu a abolição da escravatura. Os quilombos 

representam umas das maiores expressões de luta e resistência no Brasil. Por isso, o termo 

“quilombo” refere-se a um movimento amplo e permanente de agrupamento de escravos 

que se recusavam à submissão em comunidades criadas em locais de difícil acesso, as quais 

tinham uma organização sócioeconômica e política próprias, que também visavam à 

sustentação da continuidade da cultura africana (NASCIMENTO, 1980, p. 32). 

Uma vez formados, os quilombos constituíam um centro de atração para outros 

escravos, o que causava prejuízos para os senhores de engenho. Os quilombolas, como são 

chamados os habitantes dos quilombos, não viviam isolados. Era comum a realização de 

escambo com comerciantes das regiões próximas do quilombo. Também verifica-se que a 

comunidade quilombola não era constituída somente por escravos fugidos, mas sim por 

indígenas, soldados desertores, dentre outros. O crescimento da população que habitava os 

quilombos exigiu, por sua vez, o aumento da ocupação e domínio das terras (REIS, 

1995/96). 

O grande Quilombo dos Palmares é a comunidade quilombola colonial mais famosa 

e estudada por historiadores. A partir de pesquisas realizadas sobre Palmares, é possível 

compreender a organização interna dos quilombos e, inclusive, conhecer a cultura que é 

preservada até hoje. Nessas comunidades, homens e mulheres organizaram a produção de 

maneira eficiente e desenvolveram estruturas originais de parentesco e de poder (REIS, 

1995/1996, p. 16). 

Economicamente, os quilombos sobreviviam por meio da agricultura de 

subsistência, e a produção de excedentes para formar estoques em “celeiros coletivos” é 

uma característica peculiar da cultura quilombola. Em âmbito social, é possível notar uma 

sistematização hierárquica, a exemplo a liderança de Zumbi dos Palmares. Evidente, 
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também, é a cultura poligâmica, bem como a adoração religiosa africana e, portanto, diversa 

do cristianismo europeu (REIS, 1995/96). 

 

O fim do engenho e o aumento dos quilombosO fim do engenho e o aumento dos quilombosO fim do engenho e o aumento dos quilombosO fim do engenho e o aumento dos quilombos    

Cabe destaque a análise da história do Brasil e, mais especificamente, do período 

chamado “ciclo do açúcar”, uma vez que, nessa época, houve um grande aumento no 

número de quilombos. No final do século XVI, o Brasil tornou-se o maior produtor e 

fornecedor mundial de açúcar, sendo toda a produção exportada para Portugal e distribuída 

na Europa. Naquela ocasião, o açúcar era considerado um produto nobre e, por isso, o seu 

cultivo foi intensamente incentivado. Ao açúcar fabricado no Brasil abriram-se mercados 

grandemente vantajosos, o que assegurava aos portugueses rendimentos mais regulares e 

estáveis do que os provenientes do Oriente, principalmente da Índia (MELLO, 2003). 

A atividade açucareira, apesar de ter ocasionado a deterioração do meio ambiente 

em decorrência da derrubada de matas, bem como ter sido a responsável pela exploração 

da mão de obra servil, foi determinante para o desenvolvimento social e cultural do Brasil. 

Esse período assinala o início da urbanização e do desenvolvimento da própria cultura 

brasileira, através da arquitetura, da medicina e, inclusive da culinária, em virtude da 

influência, principalmente dos portugueses. Isso porque os territórios mais favoráveis ao 

cultivo da cana-de-açúcar (como as zonas de clima quente do litoral do nordeste e do 

recôncavo baiano) foram ocupados pelas famílias nobres vindas de Portugal. Destaca-se 

também a influência da Holanda, que, além de ter sido fundamental no processo de 

produção do açúcar, também teve uma presença marcante no país durante o século XVII 

(MOLICA, 2009). 

Na verdade, a participação dos holandeses no Brasil é fundamental para entender o 

surgimento dos quilombos. A presença holandesa deu-se desde o início da colonização 

brasileira, uma vez que Portugal havia estabelecido relações comerciais com a Holanda, que 

passou a financiar e a comercializar a produção açucareira do Brasil. Tendo um comércio 

bastante organizado, os holandeses realizavam o refino e a distribuição do açúcar pela 

Europa (MOLICA, 2009). 

Contudo, devido à dominação de Portugal pela Espanha, em 1580, os espanhóis 

assumiram o controle da produção açucareira no Brasil. No mesmo cenário, em 1581, houve 

a criação da República das Províncias Unidas, da qual fazia parte a Holanda, com o objetivo 

de conquistar a independência perante os espanhóis. Diante disso, no intuito de enfraquecer 

economicamente a Holanda e impedir a sua independência, a Espanha proibiu que os 
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holandeses continuassem a comercializar o açúcar brasileiro. Com esse impedimento, o 

governo holandês invadiu o Brasil a fim de recuperar sua posição na exploração açucareira 

(MOLICA, 2009). 

A primeira invasão holandesa no Brasil ocorreu em 1624, na cidade de Salvador, pois 

tratava-se do centro administrativo da colônia. Nessa primeira tentativa, a Holanda não 

obteve sucesso, sendo expulsa do país em 1625. No ano de 1630, os holandeses voltam a 

invadir o Brasil, dessa vez em Pernambuco. Houve a conquista das vilas de Olinda e Recife, e 

os holandeses passaram a controlar uma extensa parte do litoral brasileiro, do Sergipe ao 

Maranhão. A fim de garantir o domínio conquistado, a Companhia das Índias Ocidentais 

nomeou um governador para administrar o território, chamado de Brasil-Holandês (MELLO, 

2003). 

No ano de 1640, houve o fim do domínio espanhol sobre Portugal. Dessa forma, os 

portugueses tentaram recuperar o total controle sobre a produção de cana-de-açúcar. 

Nesse mesmo momento, houve um descontentamento dos senhores de engenho do 

Nordeste brasileiro diante do aumento de impostos realizado pelos holandeses no intuito de 

explorar ao máximo a produção do açúcar brasileiro. A luta contra os holandeses, no 

Nordeste brasileiro, foi iniciada pelos próprios senhores de engenho da região, que viram 

seus interesses contrariados (MELLO, 2003). 

A dominação holandesa no Brasil terminou no ano de 1654, com sua expulsão do 

território brasileiro. Esse fato teve um impacto negativo sobre a economia colonial, pois os 

holandeses adquiriram conhecimento sobre todo o ciclo da produção do açúcar e 

conseguiram aprimorar os aspectos técnicos e organizacionais do empreendimento. 

Quando foram expulsos do Brasil, dirigiram-se para as Antilhas, ilhas localizadas na região 

da América Central. Nessa região, os holandeses começaram uma grande produção 

açucareira que, em pouco tempo, passou a concorrer com o açúcar do Brasil e logo se impôs 

no mercado europeu. Esse fato provocou a queda das exportações brasileiras. Já na segunda 

metade do século XVII, os engenhos brasileiros estavam em decadência. Era o fim do 

chamado ciclo da cana-de-açúcar na história econômica do Brasil (MELLO, 2003). 

Como resultado da decadência da economia açucareira, os senhores de engenho 

começaram a deixar as fazendas, abandonando, assim, os trabalhadores escravos. É nesse 

momento que se verifica um aumento significativo das comunidades quilombolas, as quais 

passaram a ocupar as terras desabitadas. Esse fenômeno é chamado de “aquilombamento” 

(“TERRAS...”, 2003). A partir do século XIX, os quilombos começam a cimentar uma cultura 

própria, cuja a principal característica é o uso dos recursos naturais para subsistência. 



 

 

14 

 

Como já foi dito, o uso das terras pelos quilombolas não ocorreu por meio da divisão em 

lotes, mas, sim, coletivamente. 

    

O direito às terras quilombolasO direito às terras quilombolasO direito às terras quilombolasO direito às terras quilombolas    

No ano de 1988, com a promulgação da CF/88, houve o reconhecimento das 

sociedades quilombolas contemporâneas, as quais são classificadas como comunidades 

negras rurais. Fruto da mobilização do movimento negro, o Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) determina que: “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos” (BRASIL, 1988). 

A concretização desse direito suscitou, logo de início, um acalorado debate sobre o 

conceito de quilombo e de “remanescente de quilombo”. Definir uma conceituação 

adequada mostra-se fundamental, já que é sob esse aspecto que se determina quem teria 

ou não o direito à propriedade da terra. 

No texto constitucional, utiliza-se o termo “remanescente de quilombo”, o qual não 

condiz com a auto-intitulação utilizada pelos grupos quilombolas. Da mesma forma, o 

referido termo não corresponde ao conceito de “quilombolas” dado pela Antropologia e pela 

História. No intuito de resolver essa controvérsia, no ano de 1994, a Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) se pronunciou sobre o Artigo 68 do ADCT: 

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram 
constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, 
sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de 
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 
característicos num determinado lugar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA, 1994 apud TRECCANI, 2006, p. 105). 

A partir disso, foi fixado o entendimento que define o termo “comunidades 

remanescentes de quilombo” como grupos cuja identidade étnica os distingue do restante 

da sociedade. Importante lembrar que se trata de um conceito baseado na própria auto-

identificação realizada pelos membros da comunidade e, portanto, não se reduz a 

características biológicas, como a cor da pele. A identidade étnica é considerada, então, a 

base para sua forma de organização, por isso, a maneira pela qual os grupos sociais definem 

a própria identidade depende de várias características, como a forma de organização 

política e social e elementos linguísticos e religiosos (TRECCANI, 2006). 
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A referida discussão fundamentou-se, também, em novos estudos históricos que, 

por meio de análises do período escravocrata brasileiro, constataram que os quilombos 

existentes naquela época não eram frutos apenas de negros rebeldes fugidos. Eram 

inúmeros e não necessariamente se encontravam isolados e distantes de grandes centros 

urbanos ou de fazendas. 

Tais estudos esclarecem que as comunidades de quilombo se constituíram a partir 

de uma grande diversidade de processos, que incluem as fugas com ocupação de terras 

livres e geralmente isoladas, mas também as heranças, doações, recebimentos de terras 

como pagamento de serviços prestados ao Estado, simples permanência nas terras que 

ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades, bem como a compra de terras, 

tanto durante a vigência do sistema escravocrata quanto após sua abolição (TRECCANI, 

2006). 

Os quilombos não se caracterizavam pelo isolamento e a fuga, mas sim por sua 

forma de resistência e pela busca de autonomia. Atualmente, não é mais possível, nem 

coerente, que a classificação de isolamento defina uma comunidade como quilombola. 

Assim, a legislação brasileira adota o “auto- reconhecimento” como critério para a titulação 

como quilombola, e um exemplo disso é a garantia concedida pelo Estado do Pará, desde 

1999, pelo Decreto nº 3.572, como, também, na Legislação Federal em novembro de 2003, 

por meio do Decreto nº 4.887 (ESTADO DO PARÁ, 1999; BRASIL, 2003). 

 

Situação atual dos quilombosSituação atual dos quilombosSituação atual dos quilombosSituação atual dos quilombos    

O Decreto 4887/03, além de garantir o direito à titularidade das terras habitadas 

pela sociedade quilombola, sendo a auto-determinação o único critério para sua 

identificação, determinou que o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA/INCRA) 

seria o responsável por fazer cumprir as determinações constitucionais no que diz respeito 

às áreas de quilombos no Brasil (BRASIL, 2003). 

A partir desse decreto, o número oficial de comunidades identificadas aumentou de 

743 para mais de 3.000. Esse fato gerou, além de tentativas que visavam a anular o direito à 

terra aos quilombolas, preocupações referentes ao setor fundiário (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2014). 

O quilombo que, atualmente, enfrenta uma situação preocupante referente à luta 

pela terra é o Quilombo de Alcântara, no Maranhão. Nesse estado, devido à sua localização 

privilegiada, próxima à linha do Equador, foi instalado o Centro de Lançamento de Alcântara 

(CLA), uma das bases espaciais mais competitivas do mundo. Em 2003, houve a criação da 
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Empresa Alcântara Cyclone Space (ACS), fruto de uma cooperação entre o Brasil e a 

Ucrânia, cujo objetivo é o de ativar a base espacial e desenvolvê-la a fim de beneficiar 

ambos os países (“CÉU...”, 2011). 

Contudo, o local escolhido para a instalação do CLA era, então, ocupado por 

comunidades quilombolas, as quais foram deslocadas para outro território. As famílias 

realocadas se manifestam contrárias ao ato do governo, uma vez que as terras 

disponibilizadas para sua moradia são improdutivas, fato que impossibilita a subsistência do 

quilombo. Desde a mudança, os quilombolas não têm mais acesso ao litoral para realizarem 

a pesca, além de a área atual acessível não ser grande o suficiente para a criação de animais 

de grande porte, como o gado (“CÉU...”, 2011). 

A demora na titulação das terras deixa as comunidades quilombolas em situação de 

vulnerabilidade, sem garantia de que poderão permanecer em seus territórios e, em muitos 

casos, ameaçadas de expulsão. O foco da luta quilombola está direcionado para a questão 

do reconhecimento e titulação dessas terras, pois, ao longo do período pós-abolição até o 

presente, uma quantidade não mensurável de comunidades negras rurais perdeu suas terras 

ancestrais, vítimas de violentos e criminosos processos de expropriação. Essa luta enfrenta 

obstáculos, como a atuação de grandes proprietários que querem impedir a regularização e 

reconhecimento de terras quilombolas (“CÉU...”, 2011). 

Os quilombolas enfrentam, constantemente, a falta de titulação das terras e, além 

disso, convivem com o racismo ainda existente e o baixo acesso à educação e à saúde, não 

dispondo de uma renda digna. Tais fatos demonstram que a comunidade quilombola se 

encontra em uma posição de vulnerabilidade, o que interfere na luta para a conquista dos 

seus direitos. Recentemente, esses problemas começaram a chamar a atenção das 

organizações internacionais e governamentais, as quais começaram a avaliar as condições 

de vida dos quilombolas. Diante de estudos realizados, há a constatação de que o racismo 

estrutural é o principal fator que impede o reconhecimento da titularidade de terras 

(“CÉU...”, 2011). 

 

Influência Influência Influência Influência do Direito Internacionaldo Direito Internacionaldo Direito Internacionaldo Direito Internacional    

As reivindicações dos direitos dos quilombos não somente receberam suporte 

nacional pela Constituição de 1988, como também por meio de vários tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Primeiramente, importantes padrões e 

precedentes foram estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT 169) no 

sentido de assegurar o direito à cultura e à propriedade, bem como por meio de precedentes 
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da Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, particularmente com o caso do 

Povo Saramaka v. Suriname1 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1989; 

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 2008). Além disso, diversos acordos 

internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, confirmam o 

princípio de não discriminação e igualdade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1965; 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2013). No entanto, em que pese a 

validação das normas nacionais e internacionais, o esforço dos quilombolas em obter o 

título das terras em que tradicionalmente vivem encontra numerosos obstáculos. 

    

ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    

Considerando-se todo o exposto, é possível observar que existem alguns obstáculos 

determinantes para a questão da demarcação e titularidade das terras quilombolas. 

O primeiro deles é, claramente, a discussão sobre a definição do termo “quilombo”. 

A definição de quilombo reside no centro dos debates sobre a aplicação das normas sobre o 

direito de propriedade para comunidades quilombolas. Mesmo que o direito dos 

quilombolas ao território tradicionalmente ocupado seja reconhecido, ainda existem 

                                                           
1 O caso mencionado merece destaque: “On March 17, 2008, the State submitted a request for an 
interpretation of the Judgment on preliminary objections, merits, reparations, and costs  issued in this 
case on November 28, 2007 (hereinafter “the Judgment”), based on Articles 67 of the Convention 
and 59 of the Rules of Procedure. The State requested interpretation as to the “meaning and scope” 
of several issues, which the Court hereby summarizes in the following order: a) with whom must the 
State consult to establish the mechanism that will guarantee the “effective participation” of the 
Saramaka people ordered in the Judgment; b) to whom shall a “just compensation” be given when, for 
example, only part of the Saramaka territory is affected by concessions granted by the State; that is, 
whether it must be given to the individuals directly affected or to the Saramaka people as a whole; c) 
to whom and for which development and investment activities affecting the Saramaka territory may 
the State grant concessions; d) under what circumstances may the State execute a development and 
investment plan in Saramaka territory, particularly in relation to environmental and social impact 
assessments, and e) whether the Court, in declaring a violation of the right to juridical personality 
recognized in Article 3 of the Convention, took into consideration the State’s arguments on that issue.  

On March 25, 2008, pursuant to Article 59 of the Rules of Procedure and following the 
instructions of the Tribunal’s President, the Registrar of the Court (hereinafter “the Registrar”) sent a 
copy of the request for interpretation to the Inter-American Commission on Human Rights 
(hereinafter “the Commission” or “the Inter-American Commission), and to the victims’ 
representatives (hereinafter “the representatives”) and informed them that they had until May 5, 
2008 to submit their written arguments. Additionally, the Registrar reminded the State that, pursuant 
to Article 59 of the Rules of Procedure, ‘the request for interpretation does not suspend the execution 
of the Judgment.’ 

On April 28 and April 30, 2008, the representatives and the Commission, respectively, 
requested an extension until May 19, 2008 in order to submit their written arguments. The Court’s 
President granted both requests. On May 19, 2008, the Commission and the representatives 
submitted their written arguments on the State’s request for an interpretation of the Judgment.” 
(INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 2008). 
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opiniões divergentes com relação à caracterização dessas comunidades. De um lado, os 

representantes e defensores dos quilombos sustentam que a definição a ser adotada é a que 

abrange a histórica diversidade de quilombos. Grupos contrários à acepção mencionada 

reforçam a necessidade de que haja uma conceituação mais restrita e objetiva (“TERRAS...”, 

2003). 

Ademais, existe uma incerteza burocrática, uma vez que é constante a mudança de 

competência em relação à outorga das terras dentro das instituições governamentais. 

Diante disso, verifica-se que o processo de titulação é oneroso e inadequado, pois, 

atualmente, o processo de concessão de propriedade falha em entender e acomodar as 

necessidades, as particularidades culturais e o modo de vida das comunidades quilombolas. 

A vasta maioria de quilombos que solicitaram a titularidade de terras são comunidades 

relativamente isoladas, que mantêm formas tradicionais de subsistência, como pesca ou 

agricultura, e estão localizadas longe de centros urbanos. Tais comunidades geralmente 

dispõem de poucos recursos financeiros, escasso acesso à educação de qualidade e 

mantêm uma forma diferenciada em lidar com a administração coletiva local. É evidente 

que, além de ser precária, a assistência jurídica prestada aos quilombolas referente ao 

processo de titularização de terras e à demarcação do território não se ajusta à forma de 

trabalho e ao estilo de vida quilombola. Dessa forma, tal comunidade se depara com grande 

dificuldade ao lidar com as burocracias administrativas (“TERRAS...”, 2003). 

Cumpre destacar, também, o evidente conflito de interesses, principalmente entre 

os quilombos e os grandes fazendeiros. É, também, recorrente a reivindicação de diversos 

órgãos em relação às terras ocupadas pelos quilombolas sem a proteção federal. Verifica-se 

o apoio do Estado em alguns casos os quais se opõem às reivindicações dos quilombolas. 

Tais conflitos se intensificam frequentemente, a ponto de os latifundiários recorrerem ao 

uso de táticas de intimidação. 

Da mesma maneira, quando há o confronto entre os interesses governamentais e a 

proteção dos quilombos, a postura do governo é inclinada a privilegiar seus próprios 

interesses em detrimento da proteção dos direitos dos quilombos. O exemplo mais 

significativo é o caso de Alcântara, no estado do Maranhão, uma vez que o interesse estatal 

se sobrepôs ao direito dos quilombolas (“CÉU...”, 2011). 

Nos poucos casos em que foi concedida a titularidade das terras às comunidades 

quilombolas, ela não foi concedida de forma segura e estável, como objetivavam os 

solicitantes. 
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Ministra CMinistra CMinistra CMinistra Cáááármrmrmrmeeeen Lúcian Lúcian Lúcian Lúcia    

A ministra Cármen Lucia Antunes Rocha foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva para assumir a vaga de ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) em decorrência 

da aposentadoria do ministro Nelson Jobim. 

A advogada e ministra é solteira, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 19 de 

abril de 1954, e é filha de Florival Rocha e Anésia Antunes Rocha. 

É formada pela Faculdade Mineira de Direito da Pontíficia Universidade Católica de 

Minas Gerais (1973-1977). Em seguida, fez mestrado em direito constitucional pela 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (1980/1981), tendo 

defendido sua dissertação em 1982. Cármen Lúcia ainda é doutora em direito do Estado pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1982/1983), além de ter especialização 

em direito de empresa pela Fundação Dom Cabral (1979) (ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, 2006). 

É conhecedora das línguas francesa, italiana, espanhola e alemã, além do português, 

sua língua materna. 

Sua carreira passou pelas seguintes funções: advocacia; procuradoria do Estado de 

Minas Gerais, onde foi procuradora do Estado; professora titular de direito constitucional da 

Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; membro 
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Comissão de Reforma Constitucional da Seccional Mineira da OAB (1993); membro efetivo 

do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); ex-diretora da Revista do Instituto dos 

Advogados Brasileiros; membro fundadora do Instituto de Defesa das Instituições 

Democráticas (IDID) (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2006). 
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- Princípios constitucionais da administração pública, 1994; 

- Constituição e segurança jurídica – estudos em homenagem ao ministro José Paulo 

Sepúlveda Pertence, 2004; 

- O direito à vida digna, 2004; 

- “O cidadão e a justiça”, artigo em obra coletiva publicada sob a coordenação de 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, 1993; 
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- “Mudanças sociais e mudanças constitucionais”, artigo publicado na obra 

Constitucionalismo social – estudos em homenagem ao ministro Marco Aurélio Mendes de 

Faria Mello, 2003; 

- “O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização para a eficácia dos 

direitos fundamentais”, artigo publicado na Revista do Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal, v. 1, n. 1, 1997, e na Revista Trimestral de Direito Público, v. 16, 1996. 

Levando-se em conta sua vasta experiência, tanto profissional quanto acadêmica, 

pode-se perceber que a ministra é constitucionalista, mas seus votos buscam levar em 

consideração tanto o texto formal da lei, o texto Constitucional, quanto a situação social 

vigente naquele período, de forma que a ministra busca adequar os valores constitucionais 

ao momento tratado, como bem relata em seu voto acerca da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) 4.277, que trata da inconstitucionalidade do Art. 1723 do 

Código Civil, ao trazer em seu texto o reconhecimento da entidade familiar como apenas a 

união estável entre homem e mulher. Fato esse que seria inconstitucional, pois iria contra 

direitos garantidos pela própria Constituição Federal de 1988, como o direito à privacidade, 

à intimidade, além da vedação a qualquer tipo de preconceito. Como bem explicitou a 

ministra Cármen Lúcia, em seu voto, o direito constitucional é contra todas as formas de 

preconceito, contra quem quer que seja. E o Supremo Tribunal Federal tem a função de 

defender e garantir os direitos constitucionais (“LEIA...”, 2011). 

Assim, depreende-se que a ministra busca efetivar a Constituição em seus votos, 

mas sempre tendo como parâmetro a realidade social do período, como aponta ao citar José 

Afonso da Silva, em seu voto acerca da ADIN 4277: 

A tarefa hermenêutica constitucional consiste em desvendar o sentido mais 

profundo da Constituição pela captação de seu significado interno, da relação de suas 

partes entre si e, mais lentamente, de sua relação com o espírito da época – ou seja, a 

compreensão histórica de seu conteúdo, sua compreensão gramatical na sua relação com a 

linguagem e sua compreensão espiritual na sua relação com a visão total da época. Em 

outras palavras, o sentido da Constituição se alcançará pela aplicação de três formas de 

hermenêutica: a) a hermenêutica das palavras; b) a hermenêutica do espírito; c) a 

hermenêutica do sentido, segundo Richard Palmer – que prefiro chamar de hermenêutica 

contextual (SILVA, José Afonso da – Comentário contextual à Constituição. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 15) (“LEIA...”, 2011). 

Nessa mesma linha, a ministra proferiu voto pela procedência da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, proposta pelo advogado Luis 
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Roberto Barroso, tendo como arguente a CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores 

da Saúde, em 2004. A ADPF em questão pleiteava o direito das mulheres sobre a 

possibilidade de poderem abortar nos casos de gravidez de feto anencéfalo. 

Cármen Lúcia fez questão de frisar, em seu voto, que o Supremo Tribunal Federal 

não está permitindo o aborto no Brasil, tampouco a possibilidade de findar a gravidez por 

conta de qualquer deformação do feto. O Supremo está apenas analisando qual 

interpretação deve ser dada aos dispositivos do Código Penal, a fim de considerar crime ou 

não o aborto de feto anencéfalo, e o seu voto foi no sentido da legalização do aborto, uma 

vez que o sofrimento causado à grávida que sabe esperar um filho que nunca sobreviverá é 

pior que o próprio aborto (GOMES, 2012). 

Desse modo, a ministra afirmou, em seu voto, estar discutindo o direito à vida, à 

liberdade e à responsabilidade e ressaltou ainda que os ministros deliberavam sobre a 

possibilidade jurídica de uma pessoa ou de um médico ajudar uma mulher que esteja 

grávida de um feto anencéfalo, a fim de ter a liberdade de fazer a escolha sobre qual é o 

melhor caminho a ser seguido, seja continuando com a gravidez ou não. 

Necessário se faz analisar ainda o voto da ministra acerca da PET 3388, pois 

provavelmente apresenta indícios de qual será seu voto acerca da ADIN 3229, que trata da 

constitucionalidade da demarcação das terras quilombolas. 

A PET 3388, ação popular proposta em prol da manutenção da demarcação 

contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, recebeu da ministra Cármen 

Lúcia o voto pela constitucionalidade da demarcação contínua da reserva, sem modificar a 

portaria que a criou. A ministra acompanhou o voto do ministro Menezes Direito, que 

estabeleceu diversas condições para que os índios vivam na Raposa Serra do Sol, divergindo 

apenas em algumas condições, as quais serão abaixo tratadas (“MINISTRA...”, 2008). 

As condições que a ministra não seguiu foram: 

1- O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido na área 

afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pela administração; 

2- É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada; 

3- Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são 

inalienáveis e indisponíveis (“MINISTRA...”, 2008). 

No mais, Cármen Lúcia concordou com as condições colocadas por Menezes 

Direito. São elas: 

1 – O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes 
nas terras indígenas pode ser suplantado de maneira genérica sempre que 
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houver, como dispõe o Artigo 231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal), 
o interesse público da União na forma de Lei Complementar; 

2 – O usufruto dos índios não abrange a exploração de recursos 
hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização 
do Congresso Nacional; 

3 – O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra de 
recursos naturais, que dependerá sempre de autorização do Congresso 
Nacional; 

4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a 
faiscação, dependendo-se o caso, ser obtida a permissão da lavra 
garimpeira; 

5 – O usufruto dos índios fica condicionado ao interesse da 
Política de Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos 
militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da 
malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho 
estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos 
órgãos competentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa 
Nacional) serão implementados independentemente de consulta a 
comunidades indígenas envolvidas e à FUNAI; 

6 – A atuação das Forças Armadas da Polícia Federal na área 
indígena, no âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará 
independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à 
FUNAI; 

7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União 
Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias 
de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços 
públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação; 

8 – O usufruto dos índios na área afetada por unidades de 
conservação fica restrito ao ingresso, trânsito e permanência, bem como 
caça, pesca e extrativismo vegetal, tudo nos períodos, temporadas e 
condições estipuladas pela administração da unidade de conservação, que 
ficará sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade; 

9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área de unidade de conservação, 
também afetada pela terra indígena, com a participação das comunidades 
indígenas da área, em caráter apenas opinativo, levando em conta as 
tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a 
consultoria da FUNAI; 

10 – Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de 
não índios no restante da área da terra indígena, observadas as condições 
estabelecidas pela FUNAI; 

11 – O ingresso, trânsito e a permanência de não índios não pode 
ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer 
natureza por parte das comunidades indígenas; 

12 – A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza 
também não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das 
estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de 
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quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do 
público, tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não; 

13 – As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento 
ou de qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja o pleno exercício da 
posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas; 

14 – É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou 
coleta de frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa; 

15 - Os bens do patrimônio indígena, isto é, as terras pertencentes 
ao domínio dos grupos e comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, 
observado o disposto no Artigo 49, Inciso XVI, e 231, parágrafo 3º, da 
Constituição da República, bem como a renda indígena, gozam de plena 
isenção tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos taxas 
ou contribuições sobre uns e outros (BRASIL, 1988) (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2008). 

Vale salientar ainda uma questão importante e que gerou uma certa comoção entre 

os ministros votantes, que diz respeito à segurança e à soberania do Estado sobre a área de 

Raposa Serra do Sol. Diante dessa questão, a ministra afirmou que a demarcação contínua 

dessa área não afetaria em nada a soberania e segurança nacionais, visto que a demarcação 

não exclui a presença do Estado e que, havendo falhas, a responsabilidade recairá 

totalmente sobre a ausência de órgãos estatais competentes, e não sobre a demarcação 

(“MINISTRA...”, 2008). 

Na visão da ministra, dividir esse território indígena desrespeitaria a Constituição 

Federal, porque, segundo ela, isso equivaleria a permitir a ocupação de uma área de 

reconhecimento indígena por não índios. Ademais, a Constituição determina a demarcação 

integral das áreas de ocupação imemorial, ou seja, sem fragmentações (“MINISTRA...”, 

2008). 

Desse modo, Cármen Lúcia refutou a hipótese de retorno da posse da terra para a 

União, pois, segundo ela, a ocupação da área pelos índios é muito anterior à própria 

existência do estado de Roraima. E, dessa maneira, não há que se falar em tornar 

propriedade da União algo que nem pertencia ao Estado. 
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Ministro Ricardo LewandowskiMinistro Ricardo LewandowskiMinistro Ricardo LewandowskiMinistro Ricardo Lewandowski    

Enrique Ricardo Lewandowski, brasileiro, nasceu em 11 de maio de 1948, no Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. É casado com Yara de Abreu Lewandowiski, com a qual tem os filhos 

Ricardo, Lívia e Enrique (LEWANDOWSKI, 2014). 

Foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de fevereiro de 2006 pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em decorrência da aposentadoria do ministro Carlos 

Velloso. Em seguida, foi nomeado para o STF, em 16 de fevereiro de 2006, e veio a tomar 

posse como ministro em 16 de março de 2006. Lewandowski foi também presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral entre 2009 e 2011 e, atualmente, é vice-presidente do STF, 

exercendo o cargo de ministro (LEWANDOWSKI, 2014). 

Formou-se em direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde foi 

professor titular e vice-reitor. O ministro obteve os títulos de mestre e doutor em 1980 e 

1982, respectivamente, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ainda 

obteve o título de mestre em relações internacionais pela Fletcher School of Law and 

Diplomacy, da Tufts University, com a dissertação International Protection of Human Rights: A 

study of the brazilian situation and the policy of the Carter Administration (1981). Em 1994, 

tornou-se livre-docente com a tese Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no 

Brasil. Também obteve o título de professor titular do Departamento de Direito do Estado da 

USP, em 2003, substituindo o professor titular aposentado Dalmo de Abreu Dallari. Ministra 

a disciplina Teoria Geral do Estado para o primeiro ano da graduação. É bacharel em 

sociologia e política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

(LEWANDOWSKI, 2014). 

Lewandowski foi também advogado militante entre 1974 e 1990, além de secretário 

de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo, entre 1984 e 1988. Compôs 

o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo entre 1990 e 1997, cargo pelo qual foi 

indicado pelo quinto constitucional e, em 1997, foi indicado para o Tribunal de Justiça de 

São Paulo (LEWANDOWSKI, 2014). 

Entre suas principais publicações estão: 

- Proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional, 1984; 

- Pressupostos materiais e formais da intervenção federal no Brasil, 1994; 

- Direito comunitário e jurisdição supranacional: o papel do juiz no processo de 

integração regional (Coord.), 2000; 

- Globalização, regionalização e soberania, 2004; 

- A influência de Dalmo Dallari nas decisões dos tribunais (Coord.), 2011. 
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Lewandowiski pode ser considerado conservador diante da maioria dos seus votos. 

Um exemplo disso é o voto proferido por ele diante da ADPF (Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental) 54, que trata do aborto de feto anencéfalo. O ministro 

argumentou à luz da improcedência da arguição, utilizando como alegação o fato de que, se 

o Congresso Nacional, que exerce a vontade do povo por fazer as leis, não previu a 

possibilidade do aborto de feto anencéfalo é porque o povo não tem tal vontade. Em outras 

palavras, se houvesse intuito popular no sentido de que a lei deveria prever o fim da 

gravidez de feto anencéfalo, o Congresso Nacional já teria previsto essa possibilidade no 

Código de Direito Penal, uma vez que incluiu nesse código duas possibilidades para que o 

aborto não seja penalizado, mas nenhuma delas prevê o fim da gravidez de feto anencéfalo. 

Portanto, o ministro não acredita que deva proceder tal arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (LEWANDOWSKI, 2011). 

Nesse sentido, o ministro citou Luís Roberto Barroso em seu voto: “o postulado da 

independência e harmonia entre os Poderes, ao lado do princípio da presunção de 

constitucionalidade dos atos do Poder Público, um e outro atuam como mecanismos de 

autolimitação do Poder Judiciário” e ressalta ainda que “Deveras, foi ao Poder Legislativo, 

que tem o batismo da representação popular e não o Judiciário, que a Constituição conferiu 

a função de criar o direito positivo e reger as relações sociais” (LEWANDOWSKI, 2011). 

Desse modo, percebe-se a inclinação do ministro a se adequar ao texto legal, não 

transpondo, em suas decisões, a margem desse texto. Isto é, para o ministro, a função do 

Judiciário é buscar sanar inconstitucionalidades, mas sempre seguindo a Constituição, 

dentro dos limites impostos por esta. Por isso, o Judiciário deve se adequar aos ditames 

legais, que são, em última análise, a vontade popular. 

Nesse sentido de se guiar conforme os ditames constitucionais, Ricardo 

Lewandowski julgou totalmente improcedente o pedido feito pelo Partido Democratas 

(DEM) contra a política de cotas étnico-raciais para seleção de estudantes da Universidade 

de Brasília (UnB). Em um extenso e minucioso voto, o ministro afirmou que as políticas de 

ação afirmativa adotadas pela UnB estabelecem um ambiente acadêmico plural e 

diversificado e têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. 

Além disso, segundo o relator, os meios empregados e os fins perseguidos pela UnB são 

marcados pela proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, as políticas são transitórias e 

preveem a revisão periódica de seus resultados. E, no que se refere aos métodos de seleção, 

o relator os considerou “eficazes e compatíveis” com o princípio da dignidade humana 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2012). 
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Vale ressaltar que o ministro Lewandowiski afirmou que a Constituição Federal 

busca superar as desigualdades materiais e formais entre os indivíduos e que cabe aos três 

Poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo) a criação de medidas para efetivar essa vontade 

da Constituição, tornando uma igualdade, até então, apenas formal em material, também. 

Desse modo, a criação do instituto das cotas está de acordo com os princípios 

constitucionais, que buscam amenizar as desigualdades (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2012). 

Todavia, o ministro não profere decisões somente conservadoras, como se pode 

perceber em seu voto pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 

4477 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, também 

convertida em ADIN, nas quais a Procuradoria-Geral da República e o governo do Estado do 

Rio de Janeiro pedem a extensão do conceito de “família” às relações homoafetivas estáveis. 

Em seu voto, o ministro Lewandowski lembrou que, durante a Assembleia Constituinte da 

Constituição Federal de 1988, esse assunto fora discutido e, em tal momento, ficara 

decidido que o conceito de família só seria estendido às relações heterossexuais, de modo 

que a lei, em seu Artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal traz apenas a união entre 

homem e mulher. O ministro sustentou, entretanto, que a união homoafetiva estável no 

tempo e pública é hoje uma realidade. Tanto que, no último senso, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apurou a existência de 60 mil casais em união homoafetiva no 

Brasil (“UNIÃO…”, 2008). 

Assim, como não existe previsão constitucional para essa nova modalidade de 

entidade familiar, cabe aplicar a ela o que o ministro chamou de “técnica de integração 

analógica”, ou seja, enquadrar essa nova relação na legislação mais próxima, até que ela 

seja definitivamente regulada por lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o dispositivo 

constitucional mais próximo, no caso, é o Artigo 226, parágrafo 3º, que estabelece: “Para 

efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Segundo 

Lewandowski, a integração analógica é a que mais está inserida no espírito do texto 

constitucional, porque melhor atende ao primado da dignidade humana nele previsto, sem 

desrespeitar os tipos já consagrados de entidades familiares (“UNIÃO...”, 2011). 

Necessário se faz também analisar o voto proferido pelo ministro à luz do caso da 

demarcação das terras indígenas de Raposa Serra do Sol, em Roraima, sob a PET 3388. O 

ministro votou favoravelmente à demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, da 

maneira como está feita hoje. Lewandowski afastou a ideia de se desenhar um novo mapa 
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da região para quebrar a faixa contínua de terras indígenas em grandes “ilhas”. Para o 

ministro, a área deve continuar indivisível. Na interpretação dele sobre o texto da 

Constituição de 1988, no que se refere aos índios, não se pode dividir em ilhas as áreas que 

estes ocupam, pois, assim, individualizaria a habitação de cada espaço, quando, na 

realidade, o intuito da legislação brasileira é que as tribos vivam em comunidade 

(“SUPREMO...”, 2008). 

Ele, contudo, acatou integralmente as 18 condições apontadas pelo ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, que restringem o uso da terra pelas comunidades indígenas em 

favor da soberania nacional. Tais condições são: 

1 – O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas 
terras indígenas pode ser suplantado de maneira genérica sempre que 
houver, como dispõe o Artigo 231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal), 
o interesse público da União na forma de Lei Complementar (BRASIL, 
1988); 
2 – O usufruto dos índios não abrange a exploração de recursos hídricos e 
potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do 
Congresso Nacional; 
3 – O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra de recursos 
naturais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional; 
4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, 
dependendo-se o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira; 
5 – O usufruto dos índios fica condicionado ao interesse da Política de 
Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e 
demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a 
exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo 
das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o 
Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão 
implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas 
envolvidas e à Funai; 
6 – A atuação das Forças Armadas da Polícia Federal na área indígena, no 
âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente 
de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai; 
7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de 
equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de 
transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços 
públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação; 
8 – O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação 
fica restrito ao ingresso, trânsito e permanência, bem como caça, pesca e 
extrativismo vegetal, tudo nos períodos, temporadas e condições 
estipuladas pela administração da unidade de conservação, que ficará sob 
a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade; 
9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área de unidade de conservação, 
também afetada pela terra indígena, com a participação das comunidades 
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indígenas da área, em caráter apenas opinativo, levando em conta as 
tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a 
consultoria da Funai; 
10 – O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido 
na área afetada à unidade de conservação nos horários e condições 
estipulados pela administração; 
11 – Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não índios 
no restante da área da terra indígena, observadas as condições 
estabelecidas pela Funai; 
12 – O ingresso, trânsito e a permanência de não índios não pode ser 
objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza 
por parte das comunidades indígenas; 
13 – A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não 
poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, 
equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer 
outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público tenham 
sido excluídos expressamente da homologação ou não; 
14 – As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas; 
15 – É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos 
grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou 
coleta de frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa; 
16 - Os bens do patrimônio indígena, isto é, as terras pertencentes ao 
domínio dos grupos e comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, 
observado o disposto no Artigo 49, Inciso XVI, e 231, parágrafo 3º, da 
Constituição da República, bem como a renda indígena, gozam de plena 
isenção tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos taxas 
ou contribuições sobre uns e outros (BRASIL, 1988); 
17 – É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada; 
18 – Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis, 
e estas são inalienáveis e indisponíveis” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2008).  

Lewandowscki lembrou ainda que, “quando o estado de Roraima foi criado, os 

indígenas já ocupavam as terras objeto da presente demarcação” (“SUPREMO...”, 2008). 

Logo, os índios são os únicos detentores da posse legítima dessas terras, por expressa 

destinação constitucional: “A posse de terra de não índios em terras indígenas é nula de 

pleno direito e não encontra qualquer amparo legal ou constitucional, mesmo porque 

ninguém pode se tornar dono de uma terra ocupada por índios” (“SUPREMO...”, 2008). 

Ademais, Lewandowski destacou que todas as terras ocupadas por indígenas pertencem à 

União e só podem ser habitadas por índios, anulando qualquer direito sobre negócios, em 

que terra indígena era o objeto: “Quem tiver adquirido, a qualquer tempo, mediante compra, 
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doação ou qualquer outro tipo, terras indígenas, na realidade, não adquiriu coisa alguma, 

pois essas terras pertencem à União e não podem ser negociadas”. (“SUPREMO...”, 2008). 
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Ministro Gilmar MendesMinistro Gilmar MendesMinistro Gilmar MendesMinistro Gilmar Mendes    

Gilmar Ferreira Mendes nasceu na cidade de Diamantino, estado de Mato Grosso, 

em 30 de dezembro de 1955. É filho de Francisco Ferreira Mendes e de Nilde Alves Mendes 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Bacharelou-se em direito pela Universidade de Brasília em 1978, onde também fez o 

mestrado em direito e Estado. Exerceu, na administração pública, os cargos de procurador 

da República, adjunto da Subsecretaria-Geral da Presidência da República (1990 e 1991) e 

consultor-jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República (1991 e 1992). Além 

disso, foi assessor técnico na Relatoria da Revisão Constitucional na Câmara dos Deputados 

entre 1993 e 1994. Também exerceu o cargo de assessor técnico no Ministério da Justiça, na 

gestão do ministro Nelson Jobim (1995 e 1996), período no qual colaborou na coordenação 

e na elaboração de projetos de reforma constitucional e legislativa. Foi subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil, de 1996 a janeiro de 2000, e advogado-geral da União, de 

janeiro de 2000 a junho de 2002 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Sua nomeação para a função de ministro do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 

27 de maio de 2002, em decorrência da aposentadoria do ministro Néri da Silveira, e a 

posse foi tomada em 20 de junho de 2002. Sua carreira passou também pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, de 29 de junho de 2004 a 27 de abril de 2006, de onde se tornou 

presidente em 21 de fevereiro de 2006 e, em 27 de abril de 2006, renunciou em virtude de 

sua posse na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Foi eleito pelos seus pares para 

exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal para o biênio 2008-2010. Atualmente, é 

professor de direito constitucional de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito 

da Universidade de Brasília (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Entre suas principais publicações estão: 

- Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos, 1990 (dissertação 

de mestrado apresentada à UnB em 1987); 

- Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha, 

1996; 

 - Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de Direito 

Constitucional, 1998; 

- “Portadores de deficiência grave e obrigatoriedade do voto: necessidade de adoção 

do ‘pensamento do possível’”. In: Princípios constitucionais fundamentais – Estudos em 

homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins, 2005; 
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 - “Os desafios e as possibilidades de justiça constitucional nos contextos 

supranacionais”. In: Comentario a la Constitución: homenaje al décimo quinto aniversario. 

Paraguai, 2007. 

É autor de inúmeros artigos na área de direito constitucional, especialmente em 

temas sobre controle de constitucionalidade (controle concreto de normas, ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de 

descumprimento de preceito fundamental e técnicas de decisão), direitos fundamentais, 

Teoria da Legislação, interpretação constitucional, direito administrativo, reforma 

constitucional, reforma do Judiciário, entre outros, e publicou, ainda, diversos artigos em 

revistas, nacionais e internacionais, especializadas em direito. 

Em relação às características de suas atuação no STF, o ministro Gilmar Mendes 

proferiu, acerca da demarcação de terras, decisão fundamentada exclusivamente na 

Constituição Federal de 1988, no que tange ao respeito e inviolabilidade das terras 

indígenas. 

Acerca da PET 3388, que visava à demarcação das terras indígenas de Raposa Serra 

do Sol, o ministro deu uma entrevista, afirmando que, a partir da decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a Raposa Serra do Sol, provavelmente as próximas demarcações de 

terras indígenas seguiriam o mesmo padrão adotado pelos ministros nessa ação (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2008 a). Pode-se perceber, então, certa semelhança entre a questão 

da demarcação das terras indígenas e a demarcação das terras quilombolas. Portanto, 

necessário se faz entender qual foi o voto dado pelo ministro Gilberto Mendes na 

oportunidade da demarcação da terra indígena. No caso em questão, ele votou pela 

demarcação contínua da reserva e acompanhou o voto do ministro Menezes Direito, com 

suas dezoito condições, quais sejam: 

1 - O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas 
terras indígenas pode ser relativizado sempre que houver, como dispõe o 
Artigo 231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal), o relevante interesse 
público da União na forma de Lei Complementar (BRASIL, 1988); 
2 – O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos 
hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização 
do Congresso Nacional; 
3 - O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, 
assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei. 
4 - O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, 
devendo, se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira; 
5 – O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de 
Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e 
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demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a 
exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo 
das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o 
Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão 
implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas 
envolvidas e à Funai; 
6 - A atuação das Forças Armadas da Polícia Federal na área indígena, no 
âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente 
de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai; 
7 - O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de 
equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de 
transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços 
públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação; 
8 - O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação 
fica sob a responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade; 
9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área de unidade de conservação, 
também afetada pela terra indígena, com a participação das comunidades 
indígenas da área, que deverão ser ouvidas, levando em conta os usos, as 
tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a 
consultoria da Funai; 
10 – O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido 
na área afetada à unidade de conservação nos horários e condições 
estipulados pelo Instituto Chico Mendes; 
11 - Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não índios 
no restante da área da terra indígena, observadas as condições 
estabelecidas pela Funai; 
12 - O ingresso, trânsito e a permanência de não índios não pode ser 
objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza 
por parte das comunidades indígenas; 
13 - A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não 
poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, 
equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer 
outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público, 
tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não; 
14 – As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja o pleno exercício do 
usufruto e da posse direta pela comunidade jurídica; 
15 - É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de 
frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa; 
16 – As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas, 
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas 
terras ocupadas, observado o disposto no Artigo 49, Inciso XVI, e Artigo 
231, parágrafo 3º, da Constituição da República, bem como a renda 
indígena, gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança 
de quaisquer impostos taxas ou contribuições sobre uns e outros (BRASIL, 
1998); 
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17 - É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada; 
18 - Os direitos dos índios relacionados as suas terras são imprescritíveis 
e estas são inalienáveis e indisponíveis” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2008 b). 

Ademais, adicionou também uma condição, qual seja, a obrigatoriedade de 

participação efetiva dos Estados e Municípios no procedimento administrativo de 

demarcação das terras indígenas. 

Os ministros do Supremo decidiram que a saída dos produtores rurais que ocupam a 

terra deve ser imediata. O presidente do STF, Gilmar Mendes, acrescentou como condição à 

demarcação da reserva a recomendação de que o TRF da 1ª região supervisione a retirada 

dos não índios, para “evitar abusos” (COUTINHO, 2009). 
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Ministro Ministro Ministro Ministro Joaquim BarbosaJoaquim BarbosaJoaquim BarbosaJoaquim Barbosa    

Joaquim Benedito Barbosa Gomes nasceu em 7 de outubro de 1954, em Paracatu, 

Minas Gerais. É doutor e mestre em direito público pela Universidade de Paris-II (Panthéon-

Assas), onde cumpriu extenso programa de doutoramento, de 1988 a 1992, o qual resultou 

na obtenção de três diplomas de pós-graduação. Cumpriu também o programa de mestrado 

em direito e Estado da Universidade de Brasília (1980-82), que lhe valeu o diploma de 

especialista em direito e Estado por essa Universidade (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2014). 

Durante sua carreira, ocupou diversos cargos na administração pública federal: foi 

membro do Ministério Público Federal entre 1984 e 2003; chefe da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Saúde no período entre 1985 e 1988; advogado do Serviço Federal de 

Processamento de Dados-SERPRO (1979-84); oficial de Chancelaria do Ministério das 

Relações Exteriores (1976-1979). No magistério, é professor da Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde ministra as disciplinas de direito 

constitucional e direito administrativo (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Barbosa foi ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2003, quando o então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nomeou. Em novembro de 2013, Barbosa assumiu o 

posto de presidente desse órgão máximo do Judiciário, em decorrência da aposentadoria 

compulsória do ex-ministro Carlos Ayres Britto (“JOAQUIM...”, 2013). 

No entanto, Joaquim Barbosa se aposentou em junho deste ano, pedido esse 

entregue pessoalmente à presidente da República, Dilma Rousseff, em 29 de maio de 2014 

(“OAB...”, 2014). 

Entre suas principais publicações estão: 

- La Cour Suprême dans le Système Politique Brésilien, 1994; 

- Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. O direito como 

instrumento de transformação social. A experiência dos EUA, 2001. 

Em 2013, foi eleito pela Revista Time como uma das cem pessoas mais influentes do 

mundo, além de ter sido incluído em uma lista, elaborada pela BBC Brasil, de 10 brasileiros 

que foram notícia no mundo em 2013 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). Isso em 

virtude de suas decisões de grande repercussão na mídia, que, por vezes, ignoram os 

ditames legais para buscar a justiça. Todavia, como se pode perceber, a Justiça, dessa 

maneira, não é tão justa, uma vez que, por exemplo, no Caso do Mensalão, o ministro 

ignorou vários direitos processuais, como o duplo grau de jurisdição dos réus. Perante a lei, 

é uma decisão injusta e ilegal, uma vez que ignora os ditames legais. 
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O controverso ministro, no dia 11 de junho de 2014, cometeu um ato tirano no 

Supremo Tribunal Federal, por não permitir que o advogado de José Genoino, Luiz Fernando 

Pacheco, defendesse o direito de seu cliente a um regime semiaberto. Vale frisar que já é 

pacificado o direito ao trabalho externo de condenados ao regime semiaberto. Tese, aliás, 

que conta com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. No entanto, o 

ministro expulsou o advogado de José Genoino da tribuna de forma coercitiva, com a ajuda 

de seguranças. Sobre esse episódio, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da 

OAB e da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, Wadih Damous, criticou a atitude de 

Barbosa, dizendo que “[A atitude] é mais um episódio de arbítrio e prepotência do 

presidente da Corte” (“OAB...”, 2014). 

Já em relação à procedência da demarcação contínua das terras indígenas de 

Raposa Serra do Sol, o ministro Barbosa não aderiu às dezoito condições colocadas pelo 

então ministro Menezes Direito. Barbosa destacou estudos da antropóloga Manoela 

Carneiro da Cunha sobre indígenas de outras regiões do país que mostraram que a 

demarcação “em ilhas” resultou em consequências desastrosas. E, quanto aos produtores 

de arroz daquela área, o ministro proferiu voto no sentido de que há bastante espaço no 

estado de Roraima que serviria para a produção de arroz, por isso não há que se falar em 

plantação de arroz dentro da área indígena (“MINISTRO...”, 2009). 

Nesse sentido, podemos inferir que seu voto em relação a esse assunto poderá 

servir de embasamento para a decisão de Barbosa acerca da ADI 3235, que trata das terras 

quilombolas, uma vez que a lei prevê a sua proteção e das áreas indígenas. 
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Ministro Dias ToffoliMinistro Dias ToffoliMinistro Dias ToffoliMinistro Dias Toffoli    

José Antonio Dias Toffoli nasceu em 15 de novembro de 1967, em Marília, São Paulo. 

Foi indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal 

em 17 de setembro de 2009, nomeado em 1º de outubro de 2009 e empossado em 23 de 

outubro de 2009, substituindo o ministro Menezes Direito (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2013). 

Toffoli é um ministro inconvencional. É significativa sua trajetória como militante do 

Partido dos Trabalhadores, e, apesar de formado em 1990 no Largo de São Francisco, 

faculdade de direito da USP, Toffoli não tem mestrado nem doutorado, diferentemente dos 

outros ministros do Supremo Tribunal Federal, com vasto histórico em especializações. O 

ministro também é lembrado no Senado pelas duas reprovações em concursos para juiz, 

ainda no início da carreira. Também pesa contra ele a idade, 46 anos (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2013). Outro fato que o diferencia dos outros ministros é a questão da reputação 

ilibada, uma vez que foi condenado pela Justiça em dois processos que correm em primeira 

instância no estado do Amapá (“TOFFOLI...”, 2009). 

Dentre suas principais publicações estão: 

- A constitucionalidade da lei de biossegurança, 2008; 

- Mecanismos de cooperação jurídica internacional no Brasil, 2008; 

- Notas jurídico-históricas sobre os conflitos federativos e patrimonialismo no 

Estado brasileiro, 2007. 

As decisões de Toffoli, em sua maioria, são isoladas. Quando questionado sobre o 

pedido de habeas corpus que libertaria José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito 

Federal, foi o único, dentre dez ministros, que votou favoravelmente ao pedido, por exemplo. 

Também votou pela absolvição do deputado federal Zé Gerardo (PMDB-CE), primeiro 

parlamentar condenado pelo Supremo desde a Constituição de 1988 (RECONDO et al., 

2010). 

Os ideais do Partido dos Trabalhadores são muito influentes nas decisões do 

ministro Toffoli, o que ficou nítido durante sua sustentação oral na tribuna no STF sobre a 

PET 3388. O ministro era, até então, o advogado Geral da União. Durante sua sustentação, 

afirmou que a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol não ofende o Pacto 

Federativo, no qual a União, estados e municípios não podem interferir na autonomia uns 

dos outros, e defendeu a demarcação contínua das terras feitas pelo então presidente Lula. 

Na ocasião, Toffoli ainda lembrou que “o mesmo Poder Constituinte originário que criou o 

estado de Roraima, quando era território até então, estabeleceu o dever da União de 
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demarcar as terras indígenas, que não são propriedade dos índios, mas de toda a nação 

brasileira” (“TOFFOLI...”, 2008). E, a fim de defender a demarcação contínua dessa área, 

trouxe à luz o caso de Caiovás, no Mato Grosso do Sul, que prova que a demarcação por 

ilhas leva à perda de identidade e tradições e à impossibilidade de aquela etnia continuar se 

reproduzindo e vivendo. 

Importante se faz também mostrar entrevista dada por Toffoli ao programa Bom dia, 

ministro, produzido pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República e transmitida 

via satélite a rádios de todo o País, quando ainda era advogado geral da União, em 2008. Na 

entrevista, ele se posiciona sobre a situação dos quilombos: 

(…) há outra peculiaridade em relação às áreas remanescentes de 

quilombolas. A Constituição, ao contrário do que fez com a área indígena, 

em que a titularidade da terra é da União, estabeleceu a propriedade para a 

comunidade quilombola. No caso dos quilombolas, a Constituição deu o 

direito às comunidades remanescentes de quilombos o reconhecimento da 

propriedade coletiva da posse que eles detenham sobre a área onde 

estejam instaladas. Isso é uma novidade para o Brasil. Até a Constituição de 

1988, não havia uma previsão desse tipo, que é a de uma propriedade 

coletiva, feita em nome de uma comunidade. A regulamentação por parte 

de um decreto do presidente Lula, em 2003, permitiu o início da 

demarcação, o reconhecimento e a titulação dessas áreas para as 

comunidades remanescentes de quilombos. No entendimento da AGU, 

houve, na regulamentação, por parte do Incra, ao fazer essa demarcação 

por meio uma instrução normativa, alguns desvios do ponto de vista do que 

era o decreto e do que era a previsão da Constituição. No caso dos 

quilombolas, a Constituição reconhece a propriedade para a comunidade e 

não fixa os mesmos critérios para as áreas indígenas, que são os de 

necessidade para a sobrevivência da comunidade e que, historicamente, 

tenham no passado sido ocupadas pela comunidade. No entendimento da 

AGU, o que a Constituição fixou para os quilombolas é o reconhecimento 

das áreas que elas estejam ocupando e não aquelas em que viveram no 

passado. Na regulamentação do Incra, muitas vezes se avançou para áreas 

que não eram ocupadas hoje pelas comunidades, mas que elas 

reivindicavam como delas há anos, como um direito histórico – direito esse 

que só existe para os índios. Um grupo de trabalho, a cargo da AGU, foi 

instalado para adequar os regulamentos, do ponto de vista normativo, à 

demarcação dessas áreas. Chegamos ao produto final, que é a alteração da 

instrução normativa do Incra. As comunidades quilombolas foram ouvidas, e 

a situação está prestes a ser resolvida, de forma que teremos a titulação e a 

demarcação dessas áreas feitas de acordo com a Constituição” 

(“MINISTRO...”, 2008). 
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Ministro Celso de MelloMinistro Celso de MelloMinistro Celso de MelloMinistro Celso de Mello    

José Celso De Mello Filho, filho de José Celso de Mello e Maria Zenaide de Almeida 

Mello, nasceu em Tatuí, estado de São Paulo, em 1º de novembro de 1945. É casado com 

Maria de Lourdes Campos de Mello, com quem tem duas filhas: Ana Laura Campos de Mello 

e Sílvia Renata Campos de Mello (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

O ministro frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde 

graduou-se em 1969. Em sua carreira, passou pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo, entre 1970 e 1989, onde exerceu os cargos de promotor de Justiça Criminal e curador 

geral. Exerceu o cargo de procurador de Justiça no Estado de São Paulo (membro do 

Ministério Público de 2ª instância junto aos tribunais locais), até ser nomeado para o cargo 

de juiz do Supremo Tribunal Federal, em 1989, ocupando a vaga decorrente da 

aposentadoria do ministro Luiz Rafael Mayer (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Sua carreira passou ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde exerceu o cargo de 

juiz substituto entre 1990 e 1992. Ademais, foi eleito vice-presidente do Supremo Tribunal 

Federal para o biênio 1995/1997, além de presidente do Supremo Tribunal Federal entre 

1997 e 1999. Vale ressaltar que o ministro foi o mais novo presidente da Corte, desde a 

fundação, no Império, do Supremo Tribunal de Justiça, com 51 anos (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2014). 

Dentre suas principais publicações, estão: 

- Constituição Federal anotada, 1984; 

- Notas sobre o Supremo Tribunal: Império e República, 2007; 

-  O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a constituição 

de 1988: alguns tópicos relevantes, 2009. 

A posição adotada pelo ministro Celso de Mello tem sido constante no Tribunal. No 

livro Constituição Federal anotada, lançado antes da Constituição de 1988, o ministro apontou 

fortes críticas ao caráter autoritário da CF de 1967, ao federalismo mitigado e ao excesso de 

poderes do Poder Executivo em relação ao Legislativo. Contudo, não deixou de avaliar a 

CF/88: 

Acho que a Constituição ideal seria uma Constituição sintética, que 
corporificasse as grandes conquistas, definisse juridicamente os limites da 
atuação dos poderes políticos e proclamasse, para resguardá-los, os 
direitos fundamentais. A Constituição, no entanto, é excessivamente 
analítica. Isso muitas vezes representa um obstáculo ao seu processo de 
atualização (DE MELLO, 2008 apud ARAÚJO, 2011). 

Mediante análise dos seus julgados, pode-se dizer que o ministro adota o caráter 

moralista para a interpretação da CF, apoia-se no pensamento jurídico voltado à 
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jurisprudência dos valores, defendendo, inclusive, uma postura mais ativista do Judiciário 

perante o Poder Executivo, no intuito de fazer com que os valores constitucionais sejam 

assegurados. Segundo ele: “O direito à saúde e o direito à vida são bens, são valores 

essenciais que devem ser preservados pela autoridade pública” (DE MELLO, 2008 apud 

ARAÚJO, 2011). 

Por isso mesmo não é estranho que o ministro, em seu voto sobre a ADIN 3510, que 

discutia a possibilidade de aborto dos fetos anencéfalos, tenha sido favorável a tal tipo de 

aborto, uma vez que o seu entendimento é no sentido de que os fetos anencéfalos são 

tratados pelo Conselho Federal de Medicina como “natimorto cerebral”; por isso, nesses 

casos, não há vida a ser protegida (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2012). 

Nesse mesmo voto proferido pelo ministro, percebe-se seu rigor no que tange à 

possibilidade de o Estado assumir preferências de ordem religiosa, como se pode apreender 

de seus seguintes dizeres: 

A separação constitucional entre Estado e Igreja, desse modo, além de 
impedir que o Poder Público tenha preferência ou guarde hostilidade em 
relação a qualquer denominação religiosa, objetiva resguardar duas 
posições que se revestem de absoluta importância: assegurar, de um lado, 
aos cidadãos a liberdade religiosa e a prática de seu exercício, e obstar, de 
outro, que grupos fundamentalistas se apropriem do aparelho de Estado, 
para, com apoio em convicções ou em razões de ordem confessional, 
impor aos demais cidadãos a observância de princípios teológicos e de 
diretrizes religiosas. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2012). 

Importante também verificarmos o seu voto a respeito da PET 3388, ação popular 

proposta em prol da manutenção da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra 

do Sol, em Roraima, uma vez que é um indicador para o seu voto acerca da ADIN 3239, 

sobre a constitucionalidade das terras quilombolas. 

No seu voto sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, o ministro 

Celso de Mello foi favorável à demarcação contínua da área, da forma sugerida pelo relator 

da Petição 3388, ministro Carlos Ayres Britto. Para tanto, utilizou dois argumentos. O 

primeiro deles é que a posse indígena das terras ocupadas na data em que passou a viger a 

Constituição de 1988 exige não somente a ocupação física dessas áreas, mas, sobretudo, a 

soma de vários fatores, como aqueles de caráter econômico, de natureza cultural e 

antropológica e, ainda os de caráter ecológico. O seu outro argumento se pauta no princípio 

de que, embora as terras ocupadas pelos índios sejam da União, elas são para os índios e, 

assim, devem ser voltadas para as necessidades das comunidades indígenas (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2009). 
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Dessa maneira, as terras indígenas, para o ministro, seriam inalienáveis, 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis; portanto, não há possibilidade de 

comercialização dessas terras tribais, e aqueles que tenham adquirido esse tipo de terra não 

adquiriram propriedade alguma, uma vez que essas terras pertencem à União, e não há 

direito à indenização de acesso às ações judiciais, a não ser em casos de benfeitorias 

realizadas de boa-fé (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009). 
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Ministro Roberto BarrosoMinistro Roberto BarrosoMinistro Roberto BarrosoMinistro Roberto Barroso    

O ministro Luís Roberto Barroso nasceu em 11 de março de 1958, em Vassouras, Rio 

de Janeiro. É filho de Roberto Bernardes Barroso e Judith Luna Soriano Barroso e casado com 

Tereza Cristina van Brussel, com quem tem dois filhos. Em 1980, formou-se em direito pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde também se tornou livre-docente 

desde 1990 e doutor em direito público em 2008. Além disso, é mestre em direito pela Yale 

Law School. (“SETENTA...”, 2014). 

Em 26 de junho de 2013, após ter sido indicado pela presidente Dilma Rousseff, 

tomou posse do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em decorrência da vaga 

deixada pelo ex-ministro Carlos Ayres Britto (DAMÉ, 2013). 

Dentre suas publicações, estão: 

- Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construça ̃o do novo modelo, 2013; 

- O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construça ̃o teórica e 

pra ́tica da jurisdição constitucional no Brasil, 2012; 

- A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construça ̃o de um conceito jurídico a ̀ luz da jurisprudência mundial, 2012; 

- O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 5ª edição, 2011. 

- Interpretação e aplicaça ̃o da Constituiça ̃o, 7ª ediça ̃o, 2009; 

- O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 9ª ediça ̃o, 2009; 

- Constituiça ̃o da República Federativa do Brasil anotada, 5ª edição, 2006. 

O ministro é considerado como progressista e democrático, devido aos seus votos, 

que privilegiam temas como relações sociais e direitos individuais. Votou em defesa da 

realização de pesquisas em células-tronco, bem como da igualdade no casamento civil 

homossexual. Além disso, é possível observar que o ministro tem perfil diplomático e 

conciliador e se afasta da rigidez tradicionalista. É defensor da proibição do nepotismo no 

Poder Judiciário e acredita ser importante que o Legislativo reassuma seu papel no jogo 

institucional. Assim, o ministro afirmou que: 

Não há democracia sem um Poder Legislativo atuante, dotado de 
credibilidade e com identificação com a sociedade civil. Portanto, eu não 
acho que a nossa postura deva ser de simples crítica ao Legislativo, mas 
sim de repensá-lo para recolocá-lo no centro da política. Quando vier a 
reforma política de que nós precisamos, aumentando a representatividade 
do Parlamento, acredito que haverá tendência de redução da presença do 
Judiciário no espaço público (...) (HAIDAR, 2013). 
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Vale lembrar que o ministro não votou no caso de Raposa Serra do Sol, razão pela 

qual não podemos usar esse caso como embasamento para sua possível decisão acerca das 

terras quilombolas. 
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Ministro Luiz FuxMinistro Luiz FuxMinistro Luiz FuxMinistro Luiz Fux    

Luiz Fux nasceu no dia 26 de abril de 1953, no Rio de Janeiro. Seus pais são Lucy Fux 

e Mendel Wolf Fux. É casado com Eliane Fux e tem dois filhos. Estudou direito na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde graduou-se em 1976. Tornou-se 

doutor em direito processual civil pela mesma Universidade, em 2009, onde também foi 

professor titular de processo civil, aprovado em 1º lugar em concurso em 1995, além de 

exercer o cargo de professor livre-docente em processo civil na UERJ, aprovado em 1º lugar 

em concurso em 1998 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Em 2001, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça e, em 10 de fevereiro 

de 2011, a presidente Dilma Rousseff o nomeou ministro do Supremo Tribunal Federal, em 

decorrência da aposentadoria do ministro Eros Grau, e o empossou em 03 de março de 2011 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Dentre suas publicações, estão: 

- O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa: reflexões acerca do projeto 

do novo Código de Processo Civil, 2011; 

- Curso de direito processual civil – processo de conhecimento, 2008; 

- O acesso à justiça no mundo contemporâneo: a advocacia pro bono e a assistência 

jurídica integral aos necessitados: distinções entre os sistemas do common law e do civil 

law, 2008; 

- O que se espera do direito no terceiro milênio, frente às crises das leis, da Justiça e 

do ensino, 1998. 

Ainda como ministro no Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux proferiu decisões que 

refletem sua visão constitucionalista do direito, sendo considerado um legalista. 

No Recurso Especial 575.280, julgado em 2004, por exemplo, o ministro 
afirmou que as normas constitucionais são cogentes e eficazes, 
independentemente de regulamentação, sob pena de se transformarem 
em letra morta. ‘Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas 
menores, como circulares, portarias, medidas provisórias, leis ordinárias, 
tenham eficácia imediata e os direitos consagrados constitucionalmente, 
inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação, sejam 
relegados a segundo plano (ARAÚJO, 2013). 

O ministro também tem conhecimento notório na área de processo civil: 

(...) o ministro Fux assumiu uma postura mais ativista, em favor de uma 
concepção de justiça, do que de um cumprimento formalista da legislação, 
com a seguintes palavras: ‘Primeiro procuro ver qual é a solução justa. E 
depois, procuro uma roupagem jurídica para essa solução. Não há mais 
possibilidade de ser operador de Direito aplicando a lei pura. Nós 
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aprendemos assim por força de um engessamento levado pela política de 
repressão, e que hoje não existe mais’ (ARAÚJO, 2013). 

Com destacada atuação na área de direitos humanos, Fux defende o 

reconhecimento efetivo pelo Judiciário dos direitos sociais garantidos na Constituição e, por 

vezes, suas decisões geraram repercussões na mídia, como em 2011, quando o votou contra 

a aplicação da Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2010, por entender que sua aplicação seria 

inconstitucional, o que beneficiou vários candidatos cuja elegibilidade tinha sido barrada em 

função de processos na Justiça (HAIDAR, 2011). 

Necessário se faz entendermos o voto proferido pelo ministro acerca da 

demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, de Roraima, o que nos dará um 

indício de seu possível voto acerca da ADIN 3239, que trata das terras quilombolas. 

Pois bem, no que tange às terras indígenas, Luiz Fux referiu-se, em seu voto, ao 

Artigo 231 da Constituição Federal, que estabelece uma presunção relativa de direito, o que 

inverteria, portanto, o ônus da prova para aqueles que demandam contra os direitos 

indígenas, justamente porque tal artigo garante aos índios a posse permanente e o usufruto 

exclusivo, seus usos, costumes, tradições e os direitos territoriais originários sobre as terras 

por eles ocupadas. Desse modo, para o ministro, quando em dúvida, é a favor do indígena 

(in dubio pro-indígena) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO, 2011). 
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Ministro Marco Aurélio MelloMinistro Marco Aurélio MelloMinistro Marco Aurélio MelloMinistro Marco Aurélio Mello    

Marco Aurélio Mendes de Farias Mello nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de 

julho de 1946. É filho do doutor Plínio Affonso de Farias Mello e de dona Eunice Mendes de 

Farias Mello. É casado com a doutora Sandra De Santis Mendes de Farias Mello, 

desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem quatro filhos e 

um neto (ARAÚJO, 2013). 

Bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1973. Fez o mestrado em direito privado na 

mesma Faculdade, obtendo o certificado de capacitação em 1982. Advogou no foro do 

Estado do Rio de Janeiro, chefiou o Departamento de Assistência Jurídica e Judiciária do 

Conselho Federal dos Representantes Comerciais e o Departamento de Assistência Jurídica 

e Judiciária do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de 

Janeiro, tendo sido também advogado da Federação dos Agentes Autônomos do Comércio 

do Antigo Estado da Guanabara (ARAÚJO, 2013). 

Integrou o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho da Primeira Região, no 

período de 1975 a 1978. Foi ministro togado do Tribunal Superior do Trabalho, no período de 

setembro de 1981 a junho de 1990, havendo sido corregedor-geral da Justiça do Trabalho, 

no período de dezembro de 1988 a junho de 1990; presidente da Primeira Turma, no biênio 

1985/1986, reeleito para o biênio 1987/1988. Foi membro do Conselho da Ordem do Mérito 

Judiciário do Trabalho e da Comissão que se encarregou das comemorações do Centenário 

de Nascimento do Ministro Lindolfo Collor (ARAÚJO, 2013). 

Tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 1990, ocupando a vaga 

decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Madeira. Foi vice-presidente eleito do STF, 

entre 1994 e 1996. Marco Aurélio também ocupou o cargo de presidente do STF de 13 de 

junho de 1996 até 1º de junho de 1997. Novamente tomou posse como membro efetivo em 1º 

de março de 2005 e como presidente em 4 de maio de 2006, cargo que ocupou até 6 de 

maio de 2008. Em 12 de maio de 2009, tomou posse como membro substituto (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Ocupou o cargo de presidente da República, no período de 15 a 21 de maio de 2002, 

durante a viagem do presidente Fernando Henrique Cardoso ao exterior. Nessa 

oportunidade, sancionou, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, a Lei nº 10.461, 

que criou a TV Justiça, que foi ao ar no dia 11 de agosto, mesma data em que se comemora a 

criação de cursos jurídicos no Brasil (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014). 

Dentre suas publicações, estão: 
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- A Competência do Tribunal Superior do Trabalho e a Constituição, 1987; 

- A grande dívida da sociedade com os trabalhadores, 1987; 

- Igualdade entre raças, 2002; 

- TV Justiça - O Judiciário cada vez mais, 2003; 

-O Estado Democrático de Direito e as minorias, 2004. 

O ministro é o relator do caso que discute o aborto de fetos anencéfalos, no qual 

concedeu liminar que permitia às gestantes que realizassem previamente o parto, uma vez 

diagnosticada a anencefalia. Também merece destaque o seu posicionamento no que tange 

ao julgamento das terras indígenas: 

No famoso caso acerca da reserva indígena Raposa da Serra do Sol, 
Petição 3388, o voto do ministro foi a favor da anulação do processo de 
demarcação das terras da reserva indígena em Roraima. Ao final de seu 
voto, Marco Aurélio sugeriu que o processo fosse reiniciado, e que fossem 
ouvidas todas as comunidades indígenas existentes na área a ser 
demarcada; bem como os posseiros e titulares das terras envolvidas. 
Ainda, o ministro solicitou um levantamento antropológico e topográfico 
da região, e que o Estado de Roraima, bem como dos Municípios de 
Uiramutã, Pacaraima e Normandia tivessem participação no processo 
demarcatório. (ARAÚJO, 2013). 

Verifica-se que, em alguns julgados, o ministro adota um perfil próximo ao moralista 

e, em outros, mostra-se extremamente rígido em relação ao texto constitucional, como é o 

caso do seu voto no caso da “Lei da Ficha Limpa”: 

Temos uma Constituição Federal que está no ápice das normas jurídicas. 
Por ela, uma lei que altere o processo eleitoral não se aplica às eleições 
que ocorram dentro de um ano a partir da promulgação da lei. É o Artigo 
16 (da Constituição). Eu não sou um justiceiro. Eu sou juiz. Não ocupo 
cadeira voltada a relações públicas. Se há coincidência entre o anseio 
popular e o meu convencimento, eu atuo. Mas, se não há, eu continuo 
atuando da mesma forma. Não posso dar esperança vã à sociedade. 
(MELLO, 2010 apud ARAÚJO, 2013). 
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Ministra Rosa Ministra Rosa Ministra Rosa Ministra Rosa WeberWeberWeberWeber    

Rosa Maria Weber Candiota da Rosa nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no 

dia 2 de outubro de 1948. É casada com Telmo Candiota da Rosa Filho, com quem teve dois 

filhos. Graduou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em 1971. Foi professora na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul entre 1989 e 1990. Ingressou na magistratura em 1976 por 

concurso para juíza do Trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, 

alcançando a presidência desse Tribunal entre 2001 e 2003 (ARAÚJO, 2012). 

Em 2005, foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar vaga de 

ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sendo empossada em 21 de fevereiro de 

2006. Em 8 de novembro de 2011, foi indicada formalmente pela presidente Dilma Rousseff 

para a vaga deixada por Ellen Gracie no Supremo Tribunal Federal. Em 13 de dezembro, o 

plenário do Senado ratificou a aprovação por 57 votos favoráveis, 14 contrários e uma 

abstenção. Durante essa votação, dois senadores se manifestaram contra sua indicação: 

Demóstenes Torres (que acabou sendo cassado do Senado em 11 de julho de 2012) e Pedro 

Taques. Afirmaram que Rosa Weber não havia demonstrado ter a exigência constitucional 

de “notório saber jurídico” durante a sabatina (ARAÚJO, 2012). 

Empossada em 19 de dezembro de 2011, é a terceira mulher a integrar a Suprema 

Corte, tendo sido as primeiras Ellen Gracie, a quem Rosa Maria substituiu, e Cármen Lúcia, 

que ainda exerce mandato (SANTOS, 2011). 

Dentre suas principais publicações, estão: 

-Criação de novas varas do trabalho, 2003; 

-Acidente de trabalho - Responsabilidade subsidiária, 2010. 

Sua indicação para o STF aflorou debates sobre o seu perfil progressista. A ministra 

acredita que todo juiz deve pensar nos efeitos sociais de sua decisão sobre a sociedade, 

demonstrando, assim, sua vertente humanista. O posicionamento marcante pode ser 

verificado em seus votos. Acerca da Lei da Ficha Limpa, a ministra votou pela legalidade 

dessa Lei, utilizando o argumento que “o Supremo Tribunal Federal não deve ser insensível 

às aspirações populares” (ARAÚJO, 2012). 

Acerca da possibilidade aborto de feto anencéfalo, Rosa Weber se disse a favor de 

tal possibilidade, para que, assim, a gestante possa optar em manter a gestação ou não, uma 

vez que a ministra entende que o princípio da dignidade da pessoa humana concede essa 

liberdade. Além disso, considera que a vida não existe em fetos anencefálicos, total ou 

parcialmente (ARAÚJO, 2012). 
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Na questão da constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas, a 

ministra defendeu que: 

Se os negros não chegam à universidade, por óbvio, não compartilham 
com igualdade de condições das mesmas chances dos brancos. Se a 
quantidade de brancos e negros fosse equilibrada, poder-se-ia dizer que o 
fator cor não é relevante. Não parece razoável reduzir a desigualdade 
social brasileira ao critério econômico (ARAÚJO, 2012). 

Vale ressaltar que a ministra ainda não se pronunciou acerca do caso de 
Raposa Serra do Sol, uma vez que o caso contou com o voto da ministra 
Ellen Grace, a quem Rosa Weber substituiu. Por isso, sobre esse caso, a 
atual ministra analisará apenas os recursos que questionarem a decisão 
dada pelo Supremo anteriormente (OLIVEIRA, 2013). 
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Ministro Teori ZavasckiMinistro Teori ZavasckiMinistro Teori ZavasckiMinistro Teori Zavascki    

Teori Albino Zavascki nasceu em 15 de agosto de 1948, em Faxinal dos Guedes, 

Santa Catarina. É filho de Severino Zavascki e Pia Maria Fontana Zavascki. Casou-se com 

Maria Helena Marques de Castro Zavascki e tem 3 filhos. É bacharel em ciências jurídicas e 

sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

em 1972, mestre e doutor em direito processual civil pela UFRGS (SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, 2014). 

Durante sua carreira, assumiu os seguintes cargos: ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, de 2003 a 2012; membro do Conselho da Justiça Federal (2001 - 2003); membro da 

Corte Especial; membro do Conselho de Administração; membro da Comissão de 

Documentação; membro efetivo do Conselho da Justiça Federal de 27 de junho de 2011 a 29 

de novembro de 2012; membro efetivo do Conselho da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados; aposentado do cargo de ministro do Superior Tribunal de 

Justiça em 29 de novembro de 2012; presidente da Corte no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região de 2001 a 2003; diretor-fundador da Revista do Tribunal Regional Federal; presidente 

da Comissão de Jurisprudência, da Comissão de Regimento e da Comissão de Estudos e 

Cursos e presidente da Comissão de Concurso para o provimento de cargos de juiz federal 

substituto; juiz do TRE - RS, em vaga reservada a membro do Tribunal Regional Federal, nos 

períodos 1991/1993 e 1993/1995 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014). 

Além disso, foi professor na Faculdade de Direito da UNB, a partir de julho de 2005; 

professor de direito processual civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, de junho de 1987 a junho de 2005, após aprovação em concurso público. Foi 

membro da Congregação da Faculdade nos biênios 1995/1997, 1997/1999 e 1999/2001; 

professor concursado da disciplina de introdução ao estudo de direito, na Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), a partir de 1º de agosto de 1980, e atualmente é 

licenciado (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014). 

Trabalhou com a advocacia desde 1971 (incluído o período de estagiário), 

estabelecido com escritório profissional em Porto Alegre; foi advogado do Banco Central do 

Brasil (autarquia federal), onde assumiu em 14 de dezembro de 1976, após aprovação em 

concurso público, permanecendo até março de 1989; membro da 4ª Comissão de Ética e 

Disciplina da OAB – RS; juiz federal, nomeado, após aprovação em concurso público de 

provas e títulos, no cargo de consultor jurídico do Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto 

de 8/8/1979, porém, não tomou posse (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2014). 

Dentre suas publicações, estão: 
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- Comentários ao Código de Processo Civil, 2003. 

- Inovações do Código de Processo Civil, 1996. 

- Reforma do Código de Processo Civil - obra coletiva, coordenação de Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, 1996. 

- O abuso de poder do Estado - obra coletiva, coordenação de Mauro Roberto Gomes 

de Mattos, 2005. 

- Princípios constitucionais fundamentais - obra coletiva, coordenação de Carlos Mário 

da Silva Velloso, Roberto Rosas e Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, 2005. 

- O direito na sociedade contemporânea - Coordenadores: Cláudia Belmonte e Plínio 

Melgaré, 2005. 

- Cláusulas Pétreas, Direito adquirido, Ato jurídico perfeito e Coisa julgada, 2008. 

O ministro Teori Zavascki tomou posse no STF no lugar de Cezar Peluso. É 

conhecido pelo seu perfil técnico e rígido, além de ser apontado por amigos como “low 

profile (discreto), que não gosta de jogar para a plateia” (LIMA; KRAKOVIKS, 2012). 

Prova de sua rigidez técnica foi a absolvição de oito réus do mensalão, por ter como 

prescritas as acusações, como explica: “[A prescrição] é mais que absolvição: corta-se pela 

raiz a acusação. A prescrição da ação tem o mesmo efeito da anistia, impedindo a análise do 

fato delituoso” (“MAIORIA...”, 2014). Ademais, embora o ministro Zavascki tenha apoiado 

as condenações do relator Joaquim Barbosa no que diz respeito ao Caso do Mensalão, 

absolveu Antonio Palocci, em 2010, em processo por improbidade administrativa de sua 

gestão na prefeitura de Ribeirão Preto. Em seu voto, Zavascki disse que não se pode 

confundir ilegalidade com improbidade (LIMA; KRAKOVIKS, 2012). 

Zavascki não participou como ministro votante durante a PET 3388, que trata da 

demarcação das terras indígenas. Portanto, não se pode usar esse caso como indício sobre 

qual será seu voto acerca da ADI nº 3239, que trata das terras quilombolas. 
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