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RESUMO: O direito à terra dos remanescentes de quilombo é indubitavelmente 
um direito fundamental em toda sua amplitude, sem embargo a sua 
concretização periga a sucumbir face a negligência do poder judiciário brasileiro, 
que se omite diante de demandas pertinentes e consequentemente abandona a 
possibilidade de deliberar conflitos agrários envolvendo comunidades 
quilombolas e proprietários particulares, fato este que resulta na colisão de 
direitos fundamentais. Defronte a essa problemática, o artigo em tela designou 
o fito de apresentar, quais fatores contribuem para a ineficácia, como a 
morosidade e o descaso do judiciário em atender demandas significativas das 
comunidades quilombolas, além disso, tenciona-se realizar uma análise 
hermenêutica acerca do reconhecimento territorial das comunidades 
quilombolas sob o prisma dos direitos fundamentais. Para a execução de tal 
finalidade fez-se necessário um levantamento bibliográfico que possibilitou 
identificar as lacunas existentes na garantia dos direitos étnicos das 
comunidades negras rurais. No mesmo sentido, a abordagem do tema proposto 
utilizou-se em um primeiro momento o método dedutivo, que possibilitou a 
subsunção da lei aos casos concretos e na segunda parte do trabalho empregou-
se o método problemático, visto que parte-se de um problema concreto a ser 
resolvido através da análise das normas. Em síntese, o estudo procurou destacar 
o significado da terra para as comunidades quilombolas, denotando casos 
concretos com ênfase na função social da propriedade quilombola e a 
importância de garantir a posse dessa terra tendo como sustentáculo a tese da 
fundamentalidade de Carmerini. Por fim, o teor da matéria explanada no vigente 
artigo é de grande estima para a conjuntura acadêmica e social, tendo também 
imensas implicações no contexto jurídico brasileiro atual à medida que discorre 
acerca do direito fundamental à propriedade pelos remanescentes de quilombo, 
trazendo à baila a ponderação com outros direitos por meio da hermenêutica 
jurídica, a fim de alcançar decisão proporcional e adequada ao caso concreto, 
tendo em vista sempre o direito fundamental à moradia, à cultura, à identidade e 
a preservação de uma tradição étnica. 
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