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A INADMISSIBILIDADE DE DESPEJOS/REMOÇÕES DE QUILOMBOLAS DURANTE O 
ESTADO DE PANDEMIA – COMANDOS DA ADPF 742 E ADPF 828 – SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 
 

 
A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas (CONAQ), 

instituição legitimada pelo STF, na ADPF 742, como representante dos interesses coletivos da 

população quilombola, vem por meio deste requerer ao Tribunal de Justiça do Estado Amapá a 

total observância das determinações do Supremo Tribunal Federal em 2 (duas) ADPFs 

distintas, as quais vedam despejos/remoções de quilombolas durante o estado de pandemia do 

Covid-19. 

A primeira determinação extrai-se da ADPF 742, onde a CONAQ, buscou a Supremo 

Tribunal Federal, para fazer cessar omissões e violações dos direitos constitucionais da 

população quilombola em contexto de Pandemia de Covid-19, pleiteando o direito á vacinas 

prioritárias, segurança alimentar e também garantias territoriais, entre outras medidas durante 

a pandemia. Na referida ADPF 742, o STF expediu a seguinte determinação, vigente até os dias 

atuais: 

PANDEMIA SUSPENSÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. A 
manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações 
de reintegrações de posse, agravam a situação das comunidades 
quilombolas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados, 
desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para 
minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA 
PROCEDENTE. 
(STF - ADPF: 742 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/04/2021) 

 

Desse modo, estamos diante de verdadeira desobediência ao comando da Corte 

Suprema do país, que suspendeu os processos que ensejassem risco de despejos de 

quilombolas. É preciso retomar o caminho da segurança jurídica e do respeito às decisões dos 

tribunais superiores. 
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Nesse sentido, importante destacar que a ADPF 742 trata especificamente de 

comunidades quilombolas, devendo ser o primeiro comando a ser ponderado pelos julgadores. 

Todavia, existem outros fundamentos jurídicos que devem ser levantados, para que não sejam 

rasgadas, diante de nossos olhos, a Convenção 169 da OIT e a Constituição de 1988.  

Em segundo lugar, tem-se a ADPF 828, onde o STF determinou que os despejos, em 

geral, estivessem suspensos até 31 de outubro de 2022, passando-se à obrigatoriedade da 

adoção de regime de transição, nos seguintes termos, conforme ordem do ministro Roberto 

Barroso: 

 Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória 
incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um 
regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas 
na presente ação, nos seguintes termos:  

(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão 
instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que 
possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente 
nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da 
execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira 
gradual e escalonada;  

(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de 
mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa 
prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive 
em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As 
audiências devem contar com a participação do Ministério Público 
e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, 
bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela 
política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 
do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 

(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções 
coletivas de pessoas vulneráveis devem: 

(i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos 
representantes das comunidades afetadas;  

(ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a 
desocupação pela população envolvida;  

(iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com 
condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para 
resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer 
caso, a separação de membros de uma mesma família. 

 

No caso dos Quilombolas de Lagoa dos Índios existe um verdadeiro atropelo 

das determinações do STF, cuja forma de condução da desocupação ilegal foge até 

mesmo do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios basilares da 
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Constituição de 1988. 

É imperioso que a decisão da justiça de primeiro instância seja cassada, a fim 

de garantir segurança jurídica, por meio do cumprimento, nos pormenores, da decisão 

do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 742. 

 

DA EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE OBRIGA A 

SUSPENSÃO DA DECISÃO DE DESPEJO 

A Comunidade Quilombola de Lagoa dos Índios foi certificada pela Fundação 

Cultural Palmares desde o ano de 2005, há 17 anos atrás, conforme Portaria nº 32/2005. 

Todavia, a existência da comunidade remonta a dezenas de anos atrás. Nesse sentido, 

juridicamente a comunidade é proprietária de seu território, pois já atingiu o lapso 

temporal necessário para usucapião, que é matéria de ordem pública, a ser reconhecida 

por provocação ou de ofício pelo julgador. 

O Art. 191, da CF/88, assim dispõe: 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou 
urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, 
área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, 
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 
sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

Por sua vez, o Código Civil também determina que aquele que, por quinze 

anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que 

assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis, conforme art. 1238. 

Desse modo, tanto o art. 191 da Constituição de 1988, como o art. 1238, do 

Código Civil, dão plena segurança ao direito de posse e de propriedade aos 

quilombolas de Lagoa dos Índios, sendo antijurídica a tentativa de tirar-lhes o direito 

ao território.  

Ademais, importante destacar que o art. 68, do ADCT, estabelece que  “aos 

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

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

Já o art. 14, da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, assim 

estabelece: 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 
propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas 
para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras 
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades 
tradicionais e de subsistência.  

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para 
determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de 
propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do 
sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados. 

 Desse modo, mesmo se os quilombolas não estivessem assistidos pelo direito 

de aquisição originária, por usucapião, o Estado é obrigado a promover a 

desapropriação de possíveis terceiros que apresentem documentos de titularidade do 

imóvel. Importante destacar que o INCRA já abriu processo para reconhecimento, 

identificação e delimitação do território, desde o ano de 2004, conforme PAD/INCRA nº 

54350.000348/2004-98, Superintendência Amapá. Desse modo, razão nenhuma justifica 

a grave decisão de despejar, como quem chota cães, os quilombolas de suas terras. 

CONCLUSÃO 

A ADPF 742 determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

risco de despejos de quilombolas, enquanto a ADPF 828 determinou a inocorrência de 

despejos sem antes criar grupo de mediação de conflitos para debater a efetivação de 

decisões.  

O Decreto 4887/03, no art. 17, parágrafo único, determina  “as comunidades 

serão representadas por suas associações legalmente constituídas.”  Já o art. 3º, do 

mesmo decreto, estabelece que “Compete ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos 



 

Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ 
Endereço: QE 24, Conjunto A, Casa 02, Guará II, CEP: 71060-010. Brasília - DF/Brasil 
Contato: conaqadm@gmail.com - (61)  99175-8299    www.conaq.org.br  

  

Municípios”. 

Desse modo, a decisão de inadmissão da Associação no feito, assim como a do 

INCRA, é causa de nulidade processual, por cerceamento de defesa. Nesse sentido, é 

de total importância que o Tribunal de Justiça do Amapá corrija tal equívoco da juíza 

de primeiro grau.  

Por fim, conclui-se que o direito brasileiro, principalmente a Constituição 

Federal, garante o direito de propriedade quilombola, conforme Art.68, do ADCT, 

sendo inconcebível a tentativa de expulsão desses de seu território. Desse modo, seja 

por aquisição originária, por usucapião, seja por ação de desapropriação movida pelo 

INCRA, resta inafastável o direito territorial dos quilombolas de Lagoa dos Índios. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Brasília, 29 de Novembro de 2022 

 

 

Coordenadora Executiva da CONAQ 
 Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 


