/

INSTITUTO

SOCIOAMBIENTAL

d ata·········--······/

/

_

e o e. tfJ> • .3 __ D _ íb p (f). 4" O-·-·

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI Nº 627-A, DE 1995
(Do Sr. Alcides Modesto e Outros)
Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes
de quilombos, na forma do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. estabelece normas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro e dá outras
providências.
( As Comissões de Educação, Cultura e Desporto; de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justiça e de Redação - An. 24, 11)

SU1\1ÁRIO

I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relator
- emendas oferecidas pelo relator
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão
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O CONGRESSONACIONALdecreta:
1

TiTUWI
DISPOSJÇôf.S PRELIMINARf.S
A1t. 1° Constituem Patrimônio
termos do art. 216 da Constituição federal:

Cultural Brasileiro, nos

1- as terras ocupadas pelos remanescentes dos antigos
quilombos, indispensáveis à sua reprodução física e sócio-cultural e
portadoras de referência à sua identidade segundo seus usos, costumes e
tradições;
II- as áreas detentoras de recursos ambientais necessários â
conservação dos usos, costumes e tradições dos remanescentes de
comunidades quilcmbos;
Ili- os sítios que contenham reminiscências históricas dos
antigos quilombos.

Art. Z" Consideram-se remanescentes de comunidades de
quilombos, para os fins desta lei, aquelas populações que guardem vínculo
histórico e social com antigas comunidades formadas por escravos fugidos,
que lograram manter-se livres durante a vigência das leis escravistas do pais.
Art. 3° As terras de que trata o inciso I do art.1 ' serão
identificadas, delimitadas, desapropriadas e demarcadas pela União Iederal,
devendo esta expedir os títulos de propriedade definitivos aos remanescentes,
segundo o procedimento estabelecido pela presente lei.
Art. 4~ As areas de que tratam os incisos II e m do art, 1º
serão identificadas e delimitadas pela Uniâo Federal, que sobre elas exercerá.
as salvaguardas estabelecidas em Ler,

TÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOSDE RECONHECl.\1ENTO.IDENTIFICAÇÃO.
DfSAPROFRJAÇÃO, DEMARCAÇÃO E EXFEDIÇAO DE
TITIJLOS

DELIMITAÇAO,

CAPITULO 1 - DO RECONHECIMENTO,

IDENTIFICAÇÃO

'

E DELIMITAÇÃO

Art. 5° O procedimento de reconhecimento, idennfrcação e
delimitação sera realizado por 3rupo técnico designado mediante Portaria da
Fundação Palmares, que procederá aos estudos e levantamentos históricos,
antrcpológtcos e cartografrcos necessários ao cumprimento do disposto no
art. ô8 do ADCT.
§ Iº Os antropólogos e historiadores que integrarem grupo
técnico serão indicados por suas respectivas associações científicas.
§ 2° É facultado a qualquer interessado provocar a abertura.
do procedimento de reconhecimento. identificação e delimitação, podendo a.
Fundação Palmares iniciá-lo. de oficio. a qualquer tempo.
§ 3". O grupo técnico poderá solicitar a colaboração
membros da comunidade científica, entidades civis e órgãos públicos
todos os níveis, com o objetivo de fornecer subsídios aos estudos
levantamentos de que trata este artigo, devendo esses ultimes prestá-las
prazo de trinta dias contados a partir da solicitação.
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§ 4° Participarão do processo de
identificação e delimitação, em todas as suas fases:

reconhecimento,

1 - aqueles interessados em seu reconhecimento enquanto
remanescentes de quilombo, diretamente ou mediante indicação de assistente
técnico;
11- os detentores de títulos legítimos de propriedade
incidentes sobre a área objeto de estudo, mediante indicação de assistente
técnico.

§ 5° Os trabalhos de delimitação referir-se-ão às áreas
discriminadas nas alíneas I e li do Art. 1 ° desta lei.
§ 6° Concluídcs os trabalhos de reconhecimento,
identificação e delimitação, o coordenador do Grupo de Técnico submeterá
ao presidente da Fundação Palmares relatório circunstanciado, no qual
constará:
1- os fundamentos do reconhecimento dos interessados
enquanto remanescentes de quilombo, incluindo-se, em forma de apêndice,
os pareceres dos assistentes técnicos mencionados nos incisos l e II do§ 4°;
li- a identificação e a caracterização das terras e sítios a
serem declarados patrimõnio cultural brasileiro, nos termos do art. 1° desta
Lei;

§ 7° O presidente da Fundação Palmares, após aprovar o
relatório de que trata o parágrafo anterior, fará com que este seja publicado
no Diário Oficial da União, juntamente com as informações obtidas de
acordo com o§ 3°, procedendo, em seguida:
1- ao encaminhamento do processo de reconhecimento,
identificação e delimitação ao Ministro da Cultura caso o parecer do Grupo
Técnico seja positivo quanto ao reconhecimento, dos remanescentes e
identificação das terras e sítios discriminados no art, 1 °

Il- ao arquivamento do processo, caso o parecer do relatório
seja negativo.
§ 8°. Caso o relatório não seja aprovado, o presidente da
Fundação Palmares designará novo grupo técnico, que dará continuidade ao.,
estudos, dentro do mesmo processo de identificação e delimitação.
§ 9" O Ministro da Cultura, caso julgue necessano,
solicitará informações adicioriais à.s entidades e órgãos públicos
diacriminados no§ 3°.
§ 1 O" Aprovado o processo, o Ministro da Cultura expedirá
portaria declarando Património Culfural Brasileiro 1U áreas delimitadas no
relatório do Grupo Técnico.
§ 11 ° Não aprovado o processo, o Ministro da Cultura
devolvê-lo-á para reexame, no prazo de trinta dias.

CAPtruLO

U - DA DESAPROPRIAÇÃO, DEMARCAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE
TtruLOS

Art. 60 Após expedida a portaria mencionada no § 9'1 do Art.
4°, o Ministro da Cultura encaminhará ao Presidente da República proposta
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de desapropriação das terras de que trata o inciso I do art. 1 ° desta Lei, de
acordo com o relatório do Grupo Técnico.
Art. 7°. O procedimento de desapropriação seguirá o rito
estabelecido pela Lei Complementar nº 76, de 06 de julho de 1 .993.
Art. 8°. Após a desapropriação será constituído grupo
técnico que procederá à colocação de marcos nos limites da área
desapropriada.
Parágrafo único - A demarcação de que trata este artigo
deverá ser concluída no prazo de 60 dias.
Art. 9" Encerrados os procedimentos de desapropriação e
demarcação, a União Federal, através do Órgão Fundiário Federal, expedirá
os títulos de domínio e registrará a terra demarca.da nos cartórios das
comarcas respectivas.
Art. 10. Os remanescentes, se não viverem em comunidade,
receberão títulos individuais, que serão registrados nas comarcas onde se
encontrarem os terrenos.
Art. 11. Caso vivam em comunidade, os remanescentes
deverão formar uma associação, em nome da qual será registrada a área
demarcada,
Parágrafo único. Caberá à comunidade disciplinar o uso da
terra demarcada, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente
estabelecidas em lei e as práticas tradicionais do grupo, visando sempre à
manutenção da identidade cultural deste.
Art. 1 Z. As terras de que trata o inciso I do art. 1 °,
demarcadas e registradas segundo este procedimento, não poderio ser
alienadas sob qualquer pretexto.

rrnno
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-DA PROTEÇÃO ÀS ÁREAS DELIMITADAS E À IDENTIDADE CULTIJRAL DOS
REMANESCENTES.
CAPITULO 1 - DA PROTEÇÃO AOS REMANESCE~

Art. 13. São assegurados o reconhecimento e o respeito à
identidade e aos valores culturais dos remanescentes de comunidades de
quilombos, e ao seu modo de criar, fazer e viver.
§ 1°. O Poder Público garantirá o reconhecimento à
identidade cultural dos remanescentes das comunidades de quilombo.
§ Zº. O Poder Público reprimirá todo ato de intimidação,
segregação, discriminação ou racismo contra remanescentes de comunidades
de quilombos.
Art. 14. Os currículos escolares serão adaptados de modo a
incluir a história dos antigos quilombos.
Art. t 5. Para fins de política agrícola, os remanescentes de
quilombos serão considerados como mini e pequenos produtores rurais,
incluindo suas formas asscx:iativasde produção.

•
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CAPÍTI.JLO li - DA PROTEÇÃOAMBIENTAL
Art. 16. Compete ao Poder Publico, com a participação dos
remanescentes, garantir a proteção dos recursos naturais nas terras de que
trata o art. 1 ° desta Lei, mediante:
J - recuperação dos recursos que tenham sofrido processos

de degradação;
li - controle ambiental das atividades potencial ou
efetivamente lesivasao meio ambiente;

III - programas de educação ambiental.
Art. 17. É permitida a utilização pelos remanescentes de
quilombo dos recursos naturais nas áreas de que trata o inc, li do art. lº
desta lei, desde que se tratem de áreas públicas e a utilização não
comprometa o não seja lesiva ao meio ambiente.

CAPÍTIJLO III - DAS MEDIDAS JUDICIAIS
Art. 18. Os remanescentes de comunidades de quilombos,
as associações por estes formadas e o Ministério Publico Federal são partes
legítimas para propor ações que visem a:
1 - garantir a continuidade dos remanescentes enquanto
parcelas diferenciadas da população brasileira, conservando o acesso à. terra;
II - impedir e punir atos de discriminação e racísmo
praticados contra remanescentes de comunidades de quilombos;

III - preservar a memória dos remanescentes;
IV - impedir e punir atos lesivos ao meio ambiente
praticados nas terras de que trata o art. 1 ° desta Lei.

Art. 19. Compete à Justiça Federal processar e julgar as
ações de que trata o artigo anterior.
TÍTIJLO IV
DISPOSIÇÕES nNAIS
Art. 20 Os trabalhos de identificação e de delimitação
realizados anteriormente à constituição do Grupo Técnico poderão ser
considerados por esse em seus estudos, desde que coerentes com o disposto
nesta lei e com a anuência dm interessador,.
Art. 21. E.,ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-seas disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa a regulamentar o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e estabelecer normas de
proteção às terras tituladas e às formas de vida tradicionais dos
remanescentes de quilombos, por se constituírem em bens do patrimõnio
cultural brasileiro, nos termos dos artigos Z 15 e 216 do Corpo Permanente
da Carta da República.

.6
O projeto parte da visão de que art. 68 do ADCT não deve
ser tomado como nonna isolada no corpo da Constituição Federal.
A interpretação sistemática da Constituição indica que este
dispositivo, tendo presentes desde logo os objetivos da República (art. 3° da
Constituição Federal), deve ser considerado como norma ligada às disposições
constitucionais reguladoras da proteção à cultura e ao patrimônio cultural
brasileiro.
O patrimônio cultural brasileiro é conceituado, no artigo
216 da Constituição Federal, como os bens de natureza material ou imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referencia à
identidade, rnemória e ação dos grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem as formas de fazer, criar e viver de cada um desses
grupos, dentre os quais estio os remanescentes dos antigos quilombos.
M área ocupadas pelas populações remanescentes de
antigos quilombos são bens que fa.cm referencia à identidade, à ação e à
memória desses grupos na medida em que cada um deles reconhece esses
locais como aqueles nos quais teve lugar a história do próprio grupo e onde
as suas fonnas de criar, fazer e viver puderam desenvolver-se.

A regulamenblção do art. 68 do ADCT implica, dessa
maneira, no reconhecimento de que as terras habitadas pelos remanescentes
constituem-se património cultural brasileiro, e no estabelecimento de normas
que visem à proteção destas terras, visando-se a garantia da identidade e da
possibilidade de reprodução social de cada grupo.
O vínculo histórico-social ~merge como parâmetro para
reconhecimento dos remanescentes já que se visa à proteção da identidade
de, da memória e da ação de cada grupo, o que nos remete à história desses.
Existem alguns casos concretos de comunidlldes que
reivindicam o seu reconhecimento enquanto remanescentes de antigos
quilombos. Tais são os casos, por exemplo, da Comunidade do Rio das Ris, no
Município de Bom Jesus da lapa (BA), as comunidades que habitam o alto
rio Trombetas, o rio Erepecum ou Cuminá, e o rio Cumá, no Município de
Oriximiná (PA), a comunidade do povosdc de Mocambo, no Município de
Põrto da Folha {SE), as comunidades negras do Vale do Ribeira (SP) e a
comunidade de frexal (MA). Entretanto, esses não são os únicos casos.
Estas comunidades rnant~m vínculos históricos e s,,~iais
com antigos quilombos que existiam em Cáda uma destas regiões,
constituindo-se, portanto, em remanescentes desses quilombos, nos termos
propostos pelo projeto.
Deve-se lembrar que os antigos quilombos eram também
formados por índios e mesmo por brancos fugidos, embora a maior parte de
sua população fosse de negros. Dessa maneira, o critério histórico-social para
do reconhecimento dos remanescentes de quilombos é o que melhor atende à
vontade constitucional.
O procedimentos de reconhecimento das comunidades e
deiimitação das terras deve ser realizado em conjunto pelo Órgão Fundiário e
pela Fundação Cultural Palmares, em razão das atribuições legais de cada
ózpo. A demarcação e expedição de títulos deve ser realizada pelo órgão
fundiário, cabendo, por fim, à Fundação Cultural Palmares a tarefa de
fiscalizar todo o procedimento e o respeito à5 normas de proteçio aos
remanescentes das comunidades de quilombos.
Deve-se considerar que, em se tratando de comunidades
cujo uso da terra é feito de forma comunal, a titulação individu.t nlo é a
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mais adequada e contraria o disposto no artigo 216 do Corpo Permanente da
constituição Federal, posto que implica em estabelecimento de novo modo de
ocupação da temi, interferindo no modo de fazer e viver da comunidade e
em sua identidade, que a constituição visa a proteger.

•..

Além disso, a cláusula de inalienabilidade das terras
tituladas é necessária, já que a illienac;ãodessas terras a terceiros implicaria
na passagem do bem a outrem que não o grupo que encontra naquelas terras
a referência à sua identidade, ação e memória. A proteção ao patrimõnio
cultural brasileiro exige essa condição, portanto.
Além da proteção às terras ocupadas pelos remanescentes,
impõe-se a proteção à identidade dos grupos, seus modos de fu.er e viver,
bem como aos recursos naturais necessários à sua reprodução social, e o
estabelecimento de medidas judiciais que assegurem essa proteção.
No C8.1C) dessas últimas medidas, deve caber à Justiça
Federal o processamento e julgamento de ações que visem assegurar a
proteção deste patrimônio cultural brasileiro pois existe o interesse direto da
União Federal em resguardar os direitos dos grupos formadores da sociedade
brasileira, incidindo, assim, nestes casos, a regra do art. 109, 1 da vigente
carta Magna.
A legitimidade do Ministério Público Federal para propor
que visem a resguardar os direitos-do remanescente decorre do disposto
nos artigos 5°, Ili, e 6°, VII da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1.993.
IIQÕCS

A regulamentação do artigo 68 do ADCT, destarte, não
deve se restringir à mera titulação, mas deve deixar especificado o tipo de
titulação e, mais do que isso, estabelecer normas protetoras da identidade
destes grupos.
A visao do legislador deve ser ampla, de modo a estar em
harmonia com a vontade da nossa Constituição Federal tendo em vista, como
já dito, os objetivos da República, expressos no art. 3º da Carta. A
i!Jterpretação do art. 68, deve levar em conta esses objetivos e a proteção
ampla que a Lei Maior confere ao patrimônio cultural brasileiro.

"
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE E9i\JDOS LEGlSLATlVOS-C:aDr'

CONSTITUJÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
Trruw 1
Dos PRINctPtos
•••••••••••.••••••••••••••••••••••

1 •••••••••••••••

FuNOAMENTAJS
~

••••

-

•••••

-

•

-

••••••••

'

••••••••••••••••••••••••••

Art. 3. • Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:
1 - construir uma sociedade livre, Justa e solidána;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
IJl - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;
IV - promover o bem de todos. sem preconceitos de origem, raça. sexo. cor,
idade e quaisquer outras formas de discnmmação.
TrruwlV
DA

ÜRGAN11..AÇÁO

nos Poor-:ru:s

...................................................................................................
CAPITu1.0III

Do

PODER JUDICIÁRIO

•J•••·····························-················-·····················-··················
SEç,io/V

Dos TRIBUNAISRE010NA1s FméRAIS E oos Jouss

FEDERAIS

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União. entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras. rés. assistentes ou oponentes, exceto as de
falência. as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;
Trnao

vnr

DA ÜRDl:M SOCIAL

.................................................................................................
CAPím .• o

III

DA EoucA<;Ão, DA Cu1:rURA E oo
... -

-.-

~ .. - . ~

,.

DESPORTO

-

-

~

Sscso Il

DA Cinrtm»
Art. ll!'í. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
ás fontes da cultura nacional. e apoiará e incentivara a valorização e a difusão das
manifestações culturais,

.
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§ 1.º O Estado protegerá as mamfestaç:Ocs das culturas populares. indígenas e

afro-brasileiras. e das de outros grupos participantes do processo civili;zatório nacional.
§ 2.º A lei dispotá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural lmlsileiro os bens de narureza material e
imaterial. tomados individualmente ou em conjunto. ponadores de referencia à identidade. à ação. à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
nos quais se mcluem:
1 - as formas de expressão;
II - os modos de criar. fazer e viver,
III - as criações cientificas. artísticas e tecnológicas;
IV - as obras. objetos. documentos. edificações e demais espaços destinados às
manifest:ições artístíco-cutturaís;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. paisagístico. arusnco.
arqueológico. paleontológico. ecológico e cientifico.
§ 1.0 O poder publico. com a colaboração da comunidade, promoverà e
protegerá o patnmônio cultural brasileiro. por meio de inventaries, registros,
vigilância. tombamento e desapropriação. e de outras formas de acautelamento e
preservação.
§ 2.° Cabem à administração pública, na forma da lei. a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem,
§ 3. A lei estabelec:erâ incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
§ 4. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos. na forma da
lei.
§ 5.° Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de: reminiscências históricas dos antigos quilombos.

••
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-
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DAS DrsPOStçõr.s CoNS1Tl'UC'IONAJSTMNstTóRJAs

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é rect"nhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emittr-lhes os
títulos respectivos.

..-

••••••••••••••••••••••••••••

-

••••

&

•••

--

•••

-

••••••••••••••••

-

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

t

~
4

LEI COMPLEMENTAR N!I 76, DE 6 DE JULHO DE 1993
Di:JpiJe•obre o procedimento coatradi·
tório e:Jpecial,de rito sumário, para o pro·
ceS:Jo de desapropria~o de imóvel rural,
por iatereS:Je•ocial, para fins de reforma
agrária.

O PRESIDENTE

DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:

...............
. . . . . ..·······
....... ........-. --

··- - - .. - .........•................................

LEI COMPLEMENTAR N~ 75, DE 20 DE MAIO DE 1993
Dispõe sobre• org1111iz;aC40, as atribui·
çóes e o estaUdo do Ministério Público da
Unilo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
TíTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Da Definiçilo, dos Princípios e das Funções Institucionais

.............................................................................................
Art. 5?
da União:

....................

São funções institucionais

do Ministério Público

.

•:

III - a defesa dos seguinte bens e interesses:
ai o patrimônio nacional;
b) o patrimônio público e social;
e) o patrimônio cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das eomunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e
do idoso;

.............................................................................................

CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Atuação
Art. 6~

Compete ao Ministério Público da União:
............... ················ . ····················
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública

para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico;
e) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, dífuaos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à familia, à
criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos,
sociais, difusos e coletivos;
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COICilslo DB BDUCAçio, CUL!WRA
~

E DESP0R70

DB UCEBIMERTO DE EMBIIJ)AS

PROJETO DE ~EI NQ 627, de 1995

Nos

termos do art. 119,

Jnterno da camara dos

Deputados,

Regimento

"caput", I, do

alterado

pelo

art.

111, I,

da Rasoluçio nR 10/91, o

Sr. Presidente determinou a

e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apre-

aentaçio de emendas ao projeto, a partir de 22 de junho
por

abertura -

de 1995,

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foraJD recebidas emendas

ao projeto,
Sala da Comissão, 3 de julho de 1995

0

"
f.
Célia ·~r.i..a:1ieOliveira
.s~~tária

-c \.

Parecer da

COMISSÃO PI EDUCAÇÃO, ÇDLTUBA E DESPORTO
1-RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Depu!ado
AJddes Modesto. objetiva proceder a regulerncor•ç.ln do ert. 68 do Ato das Disposições
Coftlli1lldoali TnmÃt6riDde nossa Carta Magna, que dispõe sobre o proc:edimento de
ti1u11ç1o imobilima ao& Rll!IDescedel de quilombos, bem como estabelecer normu para a
prateçlo · à unas 1iauJldu e à form111 de vida tradicionais dessu comuoidades, por se
OODltiluirem cm bens ~
do Patrimônio Cultural Brasileiro, nos termos dos ertigoa
2U e 216 cle llOIIO onten,rneoto c:omâtuciom.l..
Tendo sido apresemado cm 14 de junho de IS>9S pelo autor da
~
foi posterionneate distribuido à, COlllilsões de Educaoão, Cultura e Desporto,
de De&,sa do Comumidar, Meio Ambiente e Minorial e de Consâtuiçlo, JUl&ica e

~amara dot ~

Nos tamos do ert. 119, •eapui•, I. do Repnc:ato fDtemo da
ahcndo pelo art. 1•, I, da Reiioluçlo nº 10/91, o Senhor

.
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Pr=udeute determinou a abcrtuna- e diwlgaçio na Ordem do Dia daa Comilll1es- de prazo
para apresemaçio de emenda ao projeto, a partir de 22 de junho de 1995, por cinc:o
sessões. Essot.ado o pram rqin..,Jtal, nlo foram ofeffl:idas emendu.
A esta Comissão cabe a análise e o pronunciamento sobre os
aspectos de máito aJllural. do refi:mlo projeto.
CumprHias, asma, por
Comissão, a elaboração do respectivo parecer.

desisnaçlo

da Presid&ci& desta

É o Relatório.

n- VOTO

DO RELATOR

A atual Comtituiçlo Bruileira represmtou um llVBDÇO
considerávd 110 tocante ao reconbecimemo dos direiios das minorias ~
a
exemplo das comunidade., indfgenas e afi:o.brasilehu. Esses avanços incluem. eotn1 outrol,
o reconhecimento de que cabe ao Estado proteger as manifestaçaes elas culturas populares,
indígena e úro-bnuileíru, e das de outros grupo, pa,ticipultm do proeesao cmhatório
nacional (art. 215, par88111ÍO l").
~
a importincia dos quilombos na ~n
do Pm e
da participação do sepiento .aegro na construção da nosaa ideatidsde étnico-culcural, o
legislador COllll:ituinte teve a sensibilidade politica de considerar que todos os documeatos
e os siqos deccntorel de rmmridnciaa hiat6ricas dos antigos quilombos estio tombados
pelo Poder Público (art. 216, parágrafo S"). No art. 68 do Ato das ~
Coostitucionaís Tramitóriu, o legíslador, atemo a essa realidade histórico-social. resolveu
garantir a titularidade elas terras aos remanescemes quilombolu, de modo a aasegurar-lhes
a proteção e a preservaçlo de seu "modus vivendi".

.

A Constituição Federal impõe, 8Slim, a obripçic do Estado de
proteger CS8eS grupos remanescentes e sua memória, visto que a história deles é uma pane
9igniiicativa da História do próprio Pais. Entretanto, já se passaram sete anos descia ~
prom1lgaçio da atual Constituição Fedenl e até agora nenhum titulo foi expedido em âvor
dos remanescentes de quilombos. Consideramos que tal situação tem se configurado em
uma ~
inadmissfvel por parte do Estado. Ainda mais que exis&an comunidades
negras, remanesoentes de quilombos, que se encontram em situação de contlito pela posae
da terra ou até ameaçadas de extinção, a exemplo da Corounldade Negra do R.io das Ria,
no Municlpio de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia; das Comunidades que habitam o rio
Trombetas, o rio Elepecmu e o rio Cuiuá, no Mllmdpio de Oriximini, no Pará; a
Comunidade do povoado d.e Moc:ambo, no Mumdpio de Porto da Velha, em Sergipe; a
Comunidade d.e Frexal, no Maranhlo e a Coll1WIÍdade doa Kalunp, no Estado de Goiás,
entre muitu outtas existentes no Pais.
Conforme ~·
amn,pol6gicol. euu commid.cles nesru
guardam vfDculos ldstóricos e c:ultutais com antigos quilombos que eximam em cada um&
deau rqpões, c:ona1ituimkHe. ponimto, an remaneeo,nteo de quilombos. aos termos
definidos pela Constituiçlo.

---------------------------------------------------------

----

-------

-~

----
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Aaim é que a iniciatiw do Deputado Alcides Modos&o
conigwa-ae como oportuna e relevante ao prcendlcr essa lacuoa no ordeoaromto
amstitw:ionaI brasileiro, na medida em que propõe a regulementaçlo do art. 68 do ADCT,
eatabeleceddo os patlmelros cm que a atuação do Estado dew reúzlr-ae, ao lflltido do
ganntir a tituJaridadcdu terras aos remanexenta de quilombos.

•

O Projdo de Lei nº 627/95 está dividido em quatro 11tulOt, a
saber: Disposições 'Pn:liminaRs; Dos Procedimentos de RecoDbec:imr:dt Ideatifiaiçlo,
Detimitaçlo, Desapropriaçlo, Oenwt:açlo e &pediçlo de Tltulos; Da Proteçlo às Áreas
Delimitadas o à Jdcmidado Cultural dos Rananesceates o Disposições F'mai.a.
A esta Comissão, cabe pronunciar-se sobre OI upectm de ordem
adtural, da referida proposição. Neste sentido, constatamos quo a grudo novidade do
projeto está em considerar que a regularnentaçio das terru habitadu peloa l""D'IM9C'ftd
de quilombosimplica reconhec6-lu Patrimônio Cultural Bruileiro, oos termos do ans. 215
e 216 da Constituição Federal. Para tanto, o art. 1• do projeto aplicita mclbor que P
tatu oc:upad1s pelos rema....,.,,-me, dos antigos quilombos, indispemiveis à sua
reproduçlo ffsica e sócio-cultural e portadoras de referêocia à IIJ8 ideoúdlde sepndo seus
usos. costumes e tradições, u 6reas de&mtoru de rccunos ambientai• neccssúiOI à
~
dos usos, ÇOStumeS e tradições dos rananc:scenta de comumdadea do
quilombos e os sitios que contenham reminiscências históricas dos anligoa quilomboa do
parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro, necasitando, porwsto, de protoçlo.

Como Slbemos, o Patrim&lio Culturll Brasileiro C111C011b1HC1 mmo
bem conçeituado no art. 216 de nossa Constituição que o comidaa formado peloa beal
materiais e imateriais. tomados índividualmento ou em conjunto, porlldores de ~
à
identidade, à memória e à ação dos grupos formadores da sociedlde bruilein, daml os
quais se incluem os RDJIHlCSCC'ltteSdos antigos quilombos, repraemativos do segmento
étnico afio.brasilciro.
Para a lei, considenun-so rmumescentcs de counnrid1des de
quilombos aquelas populações que guardem vínallo histórico-social com antigos grupos
formados precipuamente por esaavos fugidos, que lopmn manter-ae l:im,a durute a
vig&cia du leis OIQ1Mltas do Pais.
O projeto em tela estabelece
que o procedimento do
.reoonhccimeDto, idemificaçlo o delimitação das terras dos quilombos deve aer ralizlldo cm
amjunto pelo Óf8lo Fundiário e pela Fundaçlo Cultural Pafmara do Minislmo da
Cultun, em raz.lo das stribuiç6es legais de cada órgão. A ~
e expodiçlo de
Utulos deve s« realizada pelo órglo fi.indiário, cabendo, por fim, à Fundaçlo Cultural
Palmares a mefa de fisc:alizar o procedimento e o respeito às normas de pruteçlo aos
remane,cmtes de quilombos.
Sob o pouto de vma adtural, matéria sobre a qual deve 1e
prommciar esta Comisslo, wlc ressaltar que a presmtc proposiçio cstabelea, que o Poder
P6biço prlDtri o recoobocimento à identidade cultural dos ranene,ttntcs quilombol-.
devendo reprimir todo O qualquer ato de intimidaçlo, scs,epçio, discrimimçio CIU
racismo cocma n:rn•uevertn de comumdades de quilombos. É dada U pióprila
comunidade«, a., usociações por atu formadas, bem eomo ao Miniltério P6hlico Foderll,

.
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legirirnidedc para propor ações que visem: 1) garantir a contimúdade dos remanescentes
enquamo pan:d.u diferenciadas da população brasileira, conservando o acesso à tem; 2)
impedir e punir atos de ~

e racismo prati~
contra mnaoevotes de
COIIIUlidades de quilombos e 3) preservar a memória desses remancsr.entes e impedir o
punir 8lOS l~s
ao meio ambiente praticados nu terTBs pertcnceotes a euu
i:omunidades.
No tocante à educaçio, o projeto prevê que os currículos escolares
sejem adaptados de forma a incluir a lmtória dos antigos quilombos, com a fillalidade de se
conhecer melhor a cultura do seginento afro.brasileiro, tão pouco estudada

an nouu

além de atribuir ao Poder Público, com a participação dos remanescartea, a

ocolu,

proteção dos teCWIOS naturais nas terras por eles ocupadas, mediante a realizaçio de
programas de educação ambiental.
Vale ressaltar que o projeto de lei sob apreciação foi objeto de
longas

e

proficuas disrussões e debates, com a participação de diversas entidades

reprcseotativas do movimento negro no Pais e de lideranças das próprias comunidades
de quilombos, por ocasião do Seminário "Remaneseentel de
Qailombol", realiz.ado nesta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27.09.1995, nwna promoção
das Comissões de Agricultura e Polltica Rural. Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, Direítos Humanos, Educação, Cultura e Desporto e da Fundação Cultural
Palmues do Ministério da Cultura.
remanescentes

No decorrer desse evento, foram apresentadas à R.elatoria deste
p10jeto IIUgcstões tendentes ao seu aperfeiçoamento pelas entidades presentes, entre u
quais destacarmn-se a .tUSOciaçio Nacional de História (ANPUH) , a Associação Brasileira
de Antropologia (ABA), o Fórum de Entidades Negras e a Procuradoria Geral da
República, e que, depois de analisadas, apresentamos, agora. sob a forma de entendas.

Em fiice do alcance social e da relevância do projeto, emitimos
parecer favorável à presente proposição, com a apresenução das emendas

Sala da Conússlo, c:m lo de ~

lllCJIAS.

de 1996

Emendas oferecida pelo relator
EMENDA MODIFICATIV A

Df.se

ao inciso ll do art. 1 • do projeto

a seguinte redação:

"Art. 1• ·n- AI úus detentora de recursos amblmws aeceaúiol à
CGUerVaçlo da1
conames e trad~
dos 1"HW1aee11ta
de qdombol
.coadpa u área de que t111ta o bicito I"

ª'°"

---

---

- --- -- --

-
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JUSTIF'ICATIVA

<? projeto pretende, nos termos da ConstituiçãoFederal, garantir a
titu1açio du áreas ocupadas pelos remanescentes de quilombos, estabelecendo
salvaguardas sobre u ãreas contiguas às tituladas. EDtn:tanto, isso não está claro no
projeto apresentado. A nova redação aqui proposta pretende explicitar melhor essa
intenção.

Salada Comissão, em/ade~

ide 1996

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o mt. 10 do projeto, renum~do-se os demais.

JUSTIF'ICADV A
Os mais recmtes estudos histórico-antropológicossobre o tema

mostram a inexistência de çasos de remanescentes de quilombos que Dlo vivam em
c:o~.
A rernanesdnc:ia quilombola está ernioeotemente associada à noção de
território comum de um grupo comunitárioque o habita, tomando, portanto, totalmente
di8J)Clllllffll o dispositivo.

EMENDA MODIF'ICADVA

°'"se ao art. 11 do projeto a seguinte redação:
"Art. li. É facultado 1comunidade üaterasada a formação
de UIOCiação,em aome da qual aen reptrada a lirea demaruda.
,.rigrato único. Caberá 1 com1111idade disciplinar o uso da
tema demarcada, rapeitadu u 11onnu de protcçlo ao meio ambiente estabeleddu
em lei e u pridcu tndicioaail do p:upo. risaado 1e111pre 1 manutenção da
identidade cultural deste."

•
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JUSTIFICATIVA

O artigo 11, tal como redigido ao projeto. fere o principio
constitucional de bberclade de associação, inscrito no art. Sº, inciso XX de noua Carta
Magna. Neste sentido, oferecemos uma nova redação ao referido disposiâw.

EMENDA ADmvA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capitulo D do Tllulo li do

projeto, renumerando-se os demais:
"Art- •. C..0 U Ú'eU a Hftlll demarc:adu mcGDtnm-le tenu devolutu, seguiMe-á o procedimento discriminat6fio J•didal de q.e tnaa •
Lei a• 6.313n&."
JUSTIFICATIVA
Com a presente emenda, pretendemos cxmferir maior aepraDÇa DO

procedimento de titulação dos territórios dos remanescentes de qui1om,os. evitmdo« •
tradicional morosidade dos processos discriminatórios administndivos IUjcitol • prealo
dos inteiesses em jogo.

Sala da Comissão, em lo.de ~:

de 1996

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capitulo
projeto, renumerando-se os demais:

m do TJtulo m do

"Art- • O Miailtério Plíblieo e ~
de qa.e tnaa • ut.
S- da Lei a• 7.347, de 24 de jalbo de 198!, do parta leaftlmu para propor~
qM
vise ao reconbedmeato de comunidades como remaneecaata de qnilombo&."

JUSTIFICATIVA
Essa ema1da objetiva ampliar a lqitimidado pma propolàura ela
ação de m:onhecimento e titu1aç1o dos territórioe nml!'el()C'!leade quilambos, pma lWm
da esfera do Ministério Público Federal, atendendo-te u ~
e OOllf'arme o rito
estabelecido na "Lei de Açlo Civil Pública" (Lei aº 7.347/85). O dilpOlicivo permite, poi,,
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a ação judicial para reconhecimento

dessas comunidades,

ensejando,

também, a

participação do Poder Público e da sociedade civil organizada nesse processo.

Salada Comissão, emlp._de

O.lrti..t

de 1996

D

m. PARECER

DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reuniilo ordinária
realizada hoje, aprovou, ummimernente, com emendas, o PL rf 627/95, nos termos do perecer do
Relator.
Estiveram presentes 011 Se-altares Deputados Moacyr Andrade, Presidente;
Maurfcio Requilo, Vice-Pre1idente; Ubiratan Aguiar, Maria Elvira, Claadic Chaves, Costa Ferreira,
Padre Roque, Joaé Linban>s, Pedro Wilson, Severiano Alves, Flávio Anis, Luciano Castro, Esther
Gro11i, Marisa Serrano, Elias Abrahllo, João Fassarella, Dolores Nmes, Eurico Miranda, Rita camata,'
Vic Pirei Franco, Ricardo Oomyde, Paes Landim, Agnaldo Timóteo, Cleonãncio Fonseca, Teima de
Sot11.8, Mario de Oliveira, Alexandre Saatos e Paulo Lima
Sala da Comissão, em 1 O de abril de 1996

EMENDAS ADOTADAS - CECD
EMENDA Nº 1- CECD

D1!-s11 ao inciso II do artigo 1 ° do projeto a seguinte redação:
"Art. Iº •.....................................•..................................
II - As áreas detentoras de recursos ambientais necessários à
conservação doe usoe, coetumes e tradições doe f'e1Jl8Descenles de quilombos contiguas às áreas de que
trnta o inciso L"
Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996
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EMENDA Nº Z • CECD

Suprima-se o artigo 10 do projeto, renumerando-se os demais,

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996

DJ;II

/

E!'dENOA Nº.} • CECD

Dê-se ao artigo 11 do projeto a seguinte redação:
"Art; 11 - É facultada à comunidade interessada a fonnaçào de
associação, em nome da qual será regisüada a área demarcada.
Parágrafo único - Caberá.
comumdade disciplinar o uso da terra
.lemarcada, 11'spcitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas em lei ~ as práticas
11 adicionais do grupo, visando sempre o\ manutenção da identidade cultural deste "
à

Sala da Comissão, cm IO de abril de 1996

1\
\r]/~'
iyrA11.dr11de
'illente

EMENDA Nº -' - CECD

Acrescente-se o seguinte artt[J no Capitulo II do Titulo II do projeto.
renumerandc-se os demais:

20
"Art.
- Caso as ãrees a serem demarcadas eneontrem-se em te=
devolutas. seguir-se-á o procedimento discriminatório JUdic1a.l de que trata a Lei n~ 6.383/76."

•
"

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996

EMENDA Nº ~ - CECD

Acrescente-se o seguinte ,utigo no C,ip1tulo U do fítulo III do projeto,

"At1.
- O Ministério Publico e associações de que trata o art, 5° da
7.347, de 24 de julho de 1985 são partes legitimas para propor ação que vise ao reconhecimento
de comunidades como remanescentes de quilombos."

ui

11~

Sala da Comissãc. em 10 de abril de 1996

l
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
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Brasília, 08 de abril de 1997.

Of TP nº 50/97

Senhor Deputado,

De ordem do Senhor Presidente, Deputado Ricardo
Izar, encaminho a V. Exa. para relatar, o Projeto de Lei nº 627-A/95.
Tendo em vista que o prazo regimental para apreciação
da referida Proposição nesta Comissão já se expirou, solicito a gentileza de sua
manifestação o mais brevemente possível.
·

Respeitosamente,
r.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ ALBERTO
Anexo IV - Gabinete 811
GER 3.17.23.004·2 (JUN/96)

DEP ART .AJ.1\'IENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REVISÃO DE COMISSÕES
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
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COMISSAO : Agricultura e Política Rural; Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; Direitos Humanos; Educação, Cultura e Desporto; Fundação Cultural Palmares
EVENTO : Seminário

Nr.: 0936/95

DATA: 27/09/95

QUARTOS: 15

DURAÇÃO: 3h38min

REVISORES: GILZA, HERMÍNIA, LIA, LÍVIA, ROSA ARAGÃO
SUPERVISORES:
!DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO
FRANCISCO CORREA WEFFORT - MINISTRO DA CULTURA
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS - PROCURADOR DA REPÚBLICA
DIMAS SALUSTIANO DA SILVA - PROF. DA UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
MARCELO GENTIL - REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA CULTURA
SUMARIO: Seminário Remanescentes de Quilombos
OBSERVAÇÕES
[A grafia de alguns nomes próprios não pôde ser checada
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O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Vamos
reabrir nossos trabalhos da tarde. Para os que chegaram depois, sou o Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Nilmário Miranda.

.•..

Coube-me

coordenar, nesta parte da tarde, este painel, "Atuação do Poder Público na Defesa
dos Direitos das Comunidades Remanescentes de Quilombos". É praticamente o
último painel. Depois iremos para o encerramento, a apresentação do documento
final, com a presença de autoridades e diversas Comissões.
Estamos aguardando alguns convidados. Assim como foi feito nos
outros momentos, na parte da manhã e da tarde de ontem, temos ainda um
companheiro da Comunidade do Mimbó, de Amarante, no Piauí, Augusto Rabelo da
Paixão. Quero convidá-lo para vir à Mesa, para que, durante cinco minutos, - se
for preciso um pouco mais de tempo, seremos tolerantes - relate a experiência e
os problemas, as posições de sua comunidade, Mimbó, no Piauí.
Com a palavra o Sr. Augusto Rabelo da Paixão.
O SR. AUGUSTO RABELO DA PAIXÃO - Vou falar, abordar
problemas, dificuldades da minha comunidade, Mimbó. Se eu for contar tudo, vou
levar muito tempo. Vou falar aquelas coisas mais importantes.
Essa comunidade, vem desde meus avós antigos e há mais de 200
anos que vivemos lá. Meu pai nasceu lá e está com 89 anos de idade. Meu avô
morreu com 115, mas eu não conheci. Eu só digo o seguinte: que a Comunidade
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Mimbó ninguém conhecia. Lá ninguém conhecia a gente, não ia gente branca, lá
não ia ninguém. Era uma comunidade isolada. Nós não tínhamos para onde ir. No
dia que adoecia uma pessoa, não tinha hospital. A gente levava a pessoa na rede.
Eu acho que vocês não entendem carregar um doente na rede. Levava mulher
para descansar no hospital, falecia no caminho, mulher ganhava neném no
caminho. E em nada disso aparecia uma pessoa da cidade para nos dar um apoio
e nos dar boas intenções. Enfim, tem outra parte sofrendo por terra, que nós, lá,
não tínhamos terra, como não temos.
Nós moramos lá dentro de um vão de serra, exatamente foi onde eu
nasci. Terrinha pouca para criar esse número de gente. Tinham terras devolutas
lá, numa área de uma chapada que tinha.

E nós descobrimos que essa terra

produzia mandioca, arroz e feijão. E começamos a trabalhar, quando o Prefeito de
Amarante vai e vende essas terras devolutas para (Incompreensível), no Maranhão
e Pernambuco.
Aí começamos lá e entramos na CONTAG. Ele comprou a terra, mas
não interrompia o nosso trabalho. Ele não cobrava renda, não cobrava nada. Mas

.,

quando ele conheceu que a coisa ia pesar para o lado dele, ele vendeu a terra para

o

Luiz Gonzaga, de Pernambuco. Daí para cá foi que as coisas ficaram difíceis

para nós.
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Aí nós entramos com ação na Justiça.

Ele cedeu para nós, para esse

grupo de gente, 85 famílias, 400 metros de terra para a gente trabalhar.

Não dá

nem para começar.
Então, eu estou aqui para ver se a gente encontra um direito para
adquirir nossa área de terra suficiente para nós trabalharmos.

Nossos problemas

são esses.
Agora, o Mimbó, o nome é esse por causa do riacho. É um riacho que

tem lá que o nome é Mimbó.

O nome do riacho é Mimbó.

Então, ficou

Comunidade Mimbó, no Município de Amarante.
E nada mais tenho a dizer, porque, se for dizer, empato mais tempo.
Nós vamos para os outros. Desculpem e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário

Miranda) - Neste

painel, ouviremos, como expositores, o Ministro de Estado da Cultura, que 'não está
presente ainda, chegará mais próximo ao encerramento, Dr. Aurélio Virgílio Veiga
Rios, que é da Procuradoria-Geral da República, Dr. Dimas Salustiano da Silva, da
Universidade do Maranhão, e Valdélio Santos Silva, do Movimento Negro Unificado.
Na parte da manhã, houve a discussão mais sobre a conceituação dos
quilombos e remanescentes de quilombos, com a presença de antropólogos e
historiadores.
Neste painel, o objetivo é de continuar a discussão em termos de
conceituação, mas entrar, sobretudo, na discussão mais jurídica também, no outro
Pág.4

lado, nos aspectos jurídicos da defesa dos direitos das comunidades, como o Poder
Público pode atuar para defender os direitos das comunidades remanescentes de
quilombos. Este o sentido do último painel, antes do encerramento.
Então, convido a fazer parte da Mesa o Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios,
o Dr. Dimas Salustiano da Silva e o Dr. Valdélio Santos Silva. Não está presente o
Dimas? (Pausa.) Está. O Dr. Valdélio Santos Silva está presente? (Pausa.) Ainda
não.
Estamos com um atraso de praticamente 55 minutos. O painel iria
iniciar às 14 horas e já são 5 para as 3. Vamos propor ao Dr. Aurélio e ao Dr.
Dimas que cada um use 15 minutos. Vamos examinar se, nesses quinze minutos,
será possível dar o recado nesta parte do nosso seminário. Quando o Dr. Valdélio
chegar também virá tomar parte da Mesa.
Com a palavra o Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios.
O SR. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS - Inicialmente, boa tarde a
todos, em especial aos representantes das comunidades remanescentes de
quilombos que estão aqui, muitos deles com dificuldade enorme de traslado de

,,

suas comunidades até Brasília.
Agradeço ao Presidente da Mesa, Deputado Nilmário Miranda. e ao
nosso Deputado Alcides Modesto e também, sobretudo, ao nosso amigo e assessor
Dr. Germano Frazão, que foi um coordenador e uma das pessoas responsáveis
pela realização deste evento.
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Estando do lado do meu amigo Dimas, praticamente já começamos a
ter uma tradição de falar sobre esse assunto em vários locais. Ainda não faz muito
tempo, encontramo-nos no Maranhão, por ocasião da SBPC, onde tivemos
oportunidade inicial de falar alguma coisa sobre a questão dos remanescentes,
especialmente sobre o art. 68 da Constituição.
Iniciando, gostaria de dizer que, parece a nós todos que a questão do
direito das comunidades dos

remanescentes de quilombos está diretamente

relacionada com as garantias fundamentais da pessoa humana. Por isso, não é à
toa a presença do Deputado Nilmário Miranda.
Por quê? A garantia fundamental de respeito aos direitos humanos
significa que, além do direito à igualdade segundo a lei, direito que vem desde a
Revolução Francesa, temos também agora o direito às diferenças, o direito de ser
diferente e o direito à diversidade. Dentro disso, sem dúvida nenhuma.' os bens
culturais que a Constituição mandou proteger são muito mais amplos do que
aqueles que tradicionalmente imaginamos. Deste modo, vem

aquela idéia de

cultura apenas como forma de proteção de bens materiais, de bens mortos,
corporificados de algum modo. O Deputado Nilmário Miranda, que é mineiro, se
lembrará de Mariana, de Ouro Preto, de São João Dei Rei ou de manifestações
como a Congada, como a Folia de Reis, que são manifestações culturais realmente
importantes.
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No entanto, começamos a lidar com o art. 216 com outro tipo de
conceito de cultura, conceito este que, evidentemente, tem um componente
antropológico inegável: é o respeito à forma de ser de alguns elementos formadores
da sociedade brasileira. Dentre eles,

os quilombolas ou remanescentes de

quilombos, sem dúvida nenhuma, têm uma participação efetiva nessa coisa maluca
chamada Brasil ou povo brasileiro, como prefere dizer Darcy Ribeiro.
Mais do que fazer referência ao art. 215 ou ao 216, como acho que
apropriadamente foi feito no projeto de autoria dos Deputados Alcides Modesto e
Domingos Outra, eu gostaria de entrar num ponto sempre polêmico, que as
pessoas - acho -

ainda não tiveram possibilidade de enfrentar diretamente: ser

ou não auto-aplicável ou auto-executável o art. 68 do ADCT. Soube que, sobre esse
aspecto, não só dúvidas, mas discussões já ocorreram no dia de ontem e,
seguramente, também pela manhã de hoje, e ainda não tivemos oportunidade de
dizer exatamente o que pensamos a respeito disso.
Eu não poderia deixar de afirmar que, dentro da conceituação do
Direito Constitucional, ou da classificação que se dá às normas constitucionais
quanto à sua eficácia e aplicabilidade, parece-me que o art. 68 trata de uma norma
constitucional de eficácia contida . O que me leva a achar isto é que não há mesmo
possibilidade de auto-execução de pronto, tanto que isto não foi feito por nenhuma
comunidade, nem por nenhum órgão de Estado, porque, dentro do seu amplo
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conceito, não se tinha como extrair o modo como seriam identificadas essas
comunidades ou de que forma iam ser tituladas as terras.
Então, o art. 68, de algum modo, é um paradoxo. Por quê? Ele está
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quando, na verdade, trata de
uma obrigação permanente do Estado brasileiro.

Ele está numa parte da

Constituição que limita o exercício do direito dentro de um determinado momento,
dentro de um determinado tempo, quando, na verdade, a realidade histórica e social
dessas comunidades não faz

nenhum de nós antever quando será possível

terminar esse direito, ele ser executado e deixar, em algum momento, de ser
direito, por já ter sido exeqüível no tempo. A não ser que passássemos a imaginar
que as comunidades remanescentes de quilombos fossem comunidades em
extinção, como muitos pensam com relação aos índios.
As comunidades remanescentes de quilombos, na verdade, são
permanentes, estão aí, não só como um elemento mais do que formador da
sociedade brasileira, mas também

um elemento de resistência. Se elas

conseguiram resistir a tanta atrocidade, a tanta iniqüidade do Império, muito mais
vão resistir agora, quando há uma proteção constitucional, quando a própria
sociedade brasileira inclui entre seus objetivos a preservação dessas comunidades,
das suas culturas, do seu modo de ser.
Desse modo, não tenho dúvida nenhuma de que esse art. 68 foi mal
posto. Até imagino que, estrategicamente, pode ter sido conveniente colocá-lo no
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em razão de impugnações
políticas que a ele ocorreriam, se estivesse, por exemplo, no capítulo que trata da
cultura, entre os art. 215 e 216.
Mas

.

vejamos.

Os

direitos

permanentes

das

comunidades

remanescentes de quilombos à sua diversidade cultural relacionam-se a maneiras
particulares de se lidar com a sociedade que está em volta, especialmente quanto a
modos peculiares de manejo dos recursos naturais, a manifestações culturais
próprias, quando não
línguas e expressões culturais e lingüísticas próprias e específicas de cada
comunidade.
Então, a cultura que se pensa aqui não trata mais apenas do folclore
ou da manifestação artística, mas do modo de ser, do modo como essa
comunidade interage com os seus iguais e com aqueles que estão à sua vólta.
Temos que esses diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira compõem o todo chamado Brasil. Este todo merece proteção, não pelo
que ficou, não pelo seu passado, mas pelo presente e pela garantia da sua
existência para o futuro.

Acho que esta é a mensagem principal.

Daí, minha

·grande discordância do fato de ter sido colocado esse dispositivo nas disposições
transitórias. Transitórias como, se se trata, evidentemente, de uma necessidade
permanente?
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Entremos na questão. Por que, então, o art. 68 não é auto-executável,
se dentro da própria norma há elementos, para que ele possa ter, imediata e
diretamente, toda a possibilidade de ser aplicado ou de ser executado pelo Estado?
,.

Acontece que, aderindo a uma posição do Prof. José Afonso da Silva,
numa obra já clássica, "Aplicabilidade das Normas Constitucionais", fica sempre
muito difícil dizermos qual dispositivo é inteiramente auto-aplicável e qual é aquele
dispositivo que não é auto-aplicável de modo nenhum. Particularmente, acho que,
quanto a essas divisões em categorias sectarizadas - é auto-aplicável ou não - a
questão não é bem assim.

É auto-aplicável em termos, ele tem condições de

eficazmente ser aplicado, desde que certas condições sejam impostas. A quem
vai-se aplicar essa norma?

Neste aspecto, ficamos quase sete anos sem que

houvesse nenhuma regulamentação.

Até que, há pouco tempo - se não me

engano no dia 15 de agosto - através da Portaria nº 25, a Fundação Cultural
Palmares resolveu ocupar o vácuo, o vazio que havia em torno do nada que
tínhamos em relação a qualquer compromisso do Estado com essas comunidades.
Tem-se, hoje, pelo menos um procedimento, no Poder Executivo, tentando

,

regulamentar o modo como se faz essa identificação.
Se a classificação das normas constitucionais em auto-aplicáveis ou
não auto-aplicáveis não corresponde à realidade das coisas,
própria ciência jurídica,

às

exigências

da

nem às necessidades práticas da aplicação das

constituições, de que modo poderíamos, então, classificar o art. 68?
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Parece-me que, dentro do esquema proposto pelo Prof. José Afonso,
não tenho dúvida em preferir classificar esse dispositivo como uma norma
constitucional de eficácia contida, que seria aquela que incide direta e
imediatamente e produz ou pode produzir os efeitos desejados, porém prevê meios
ou conceitos que impedem a sua eficácia integral, por ter em si mesma certos
limites condicionados a certas circunstâncias e que somente serão efetivamente
implementados pela legislação ordinária.
Nesse sentido, eu gostaria de dizer que essa norma seria
auto-aplicável, -- especialmente o art, 68 - por incidir direta e imediatamente, mas
não integralmente. Integralmente, os efeitos dela estão mesmo condicionados a
essa regulamentação feita pela Fundação Cultural Palmares, de modo ousado,
quase atrevido, porque, sem que houvesse nenhuma lei ainda regulamentando o
procedimento, a Fundação Cultural Palmares praticamente inventou umá portaria
autônoma. Não é nem mais um decreto, ela vai direto e regulamenta.
Não vejo isso com maus olhos. Acho que tratar desse assunto é uma
das atribuições da Fundação Cultural Palmares. Acho também muito melhor termos
alguma coisa do que nada. Há um órgão do Estado que já antecipou a lei e disse:
"Opa, esta é minha obrigação, manda a bola que eu chuto, é comigo mesmo". A
maior parte dos órgãos não fizeram coisíssima nenhuma e ainda se acham no
direito de dizer que a Fundação Cultural Palmares não teria nenhuma condição de
fazê-lo.
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A questão relacionada à auto-aplicação do art. 68 impõe sejam
respondidas as seguintes questões: quem poderia identificar as comunidades que
se dizem remanescentes de quilombos, de que modo pode identificá-las e de que
,.

forma vai titular essas terras? Acho que a resposta a estas perguntas é a razão do
próprio seminário.

Por isso, foi bastante oportuna a realização dele aqui no

Congresso Nacional, porque desta Casa é que sairá a definição ou, pelo menos, a
conceituação do que sejam ou do que não sejam comunidades remanescentes de
quilombos, de que modo elas podem ser identificadas, de que modo as
comunidades participarão efetivamente desse processo de identificação e de como
o Estado vai titular isso, se será uma titulação individual ou coletiva.

Coletiva

como? Através de quê? Através de condomínio? Através de associação?
Qualquer que seja a forma inventada pelo Congresso significará uma
intervenção, sim, no modo peculiar que essas comunidades têm de se órganizar,
que não tem nada a ver com o Direito Civil. Iremos, de algum modo, transplantar.
Qualquer que seja a figura jurídica do direito de propriedade dadas por nós a
essas comunidades será uma interferência de fora. Por quê? Estamos tratando
agora de outro assunto: não mais da conceituação que, em termos acadêmicos,
pode dar-se ao conceito de que não houve ampla definição. Mas estamos tratando
da atuação do Poder Público que aí tem limites claros na Constituição, limites no
que a Constituição diz sobre quem seriam os destinatários do art. 68.
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Seriam todas as comunidades negras? Penso que não. Seriam todas
as comunidades rurais negras? Também acho complicado tomarmos tão elástica
uma interpretação constitucional, a ponto de querermos resolver o problema dos
negros no País dentro do art. 68, que é até um dispositivo que está dentro de um
o

ato constitucional transitório.
Penso

que

certas

características

e

singularidades

dessas

comunidades devem, não só ser respeitadas, mas também servirem como
parâmetro. Então, esse vínculo étnico-histórico-social é fundamental, no termo da
Constituição, para se estabelecer se uma comunidade é ou não remanescente de
quilombos. E aí é que teremos um trabalho fantástico a ser realizado, não na lei.
Acho que a lei deve dar um conceito que não feche, que não limite as
possibilidades de que um grupo de trabalho venha identificar certa comunidade ou
venha a determinar as diferenças entre certas comunidades, por exemplo, do
Maranhão para o Rio Grande do Sul.
Então, se quisermos uma definição estreita, perfeita, exata, teremos
uma lei absolutamente inexeqüível, desigual e, por isso mesmo, injusta, porque
teria o despautério de tratar igualmente situações completamente desiguais. Seria
restritiva.
Prefiro dar uma definição um pouco diferente, deixar um conceito de
quilombo em que se determine o vínculo histórico-social dessas comunidades com
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os antigos quilombolas, mas sem fechar a aplicação disto, deixando claro que, no
caso concreto, esta identificação seja feita.
Se, por um lado, parece-me interessante a idéia de não fecharmos as
,..
possibilidades de classificação de várias comunidades negras como remanescentes
de quilombos, por outro lado, devo dizer a V.Exas. - não posso fugir disto - que a
Constituição coloca, sim, certos limites a essa aplicação do art. 68 e que não serão
todas as comunidades negras que terão reconhecida essa qualidade. Como é que
seria? Esta comunidade é mais negra que a outra? Teria mais direitos, porque
teria um vínculo histórico melhor demonstrado do que uma outra? É claro que
teremos problemas na identificação disso.
O que me parece impossível para a atuação do Poder Público é
estabelecer um conceito que, mais do que extravasar o que dispõe a Constituição,
venha, no final, tornar sem efeito a própria aplicação do dispositivo. Isto porque dá
a ele uma generalidade que, ao ser aplicado pelos órgãos do Estado, não teremos
nunca condições de aplicá-lo, uma vez que a sua eficácia dependerá da anuência
do Estado, quanto a aplicar igualmente esse dispositivo a todas as pessoas que se
considerem negras ou a todas as comunidades negras do País, sem qualquer
distinção.
Então, para terminar, eu gostaria de frisar: o que mais importa na
questão da definição dos quilombos, ou até para que possamos definir quem são os
remanescentes dos quilombos, é que há conceitos claros sobre isso. Não se pode
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fugir muito da idéia de que os quilombos eram ajuntamentos de escravos fugidos.
Eventualmente, poderiam ter escravos alforriados, poderiam ter judeus, poderiam
ter muçulmanos. E tinham. Pesquisas mais recentes, como as levadas a efeito pelo
.•..

_

Prof. Joel Rufino dos Santos, demonstram que os quilombos, na verdade, eram

.
grandes repositórios de subversivos da época e recolhiam índios em guerra contra
o Reino de Portugal, mulatos, negros, judeus, pessoas que, de algum modo,
sofriam algum tipo de perseguição religiosa, política ou constitucional por parte do
Império. Esta caracterização do quilombo também como um ajuntamento de
resistência ao Poder Público da época, ao Império, é fundamental.
Este é o ponto. De algum modo, o Constituinte quis que aquelas comunidades que
resistiram, que se tornaram invisíveis aos olhos do Império durante todo esse
tempo, tenham

mesmo direitos diferenciado das demais.

Aquelas pessoas

descendentes de comunidades que, apesar da legislação escravagista, apesar de
serem cativas, de serem escravas, resistiram de várias maneiras, ainda que não em
guerra, como aconteceu em Palmares, mas resistiram com o silêncio, com a sua
invisibilidade, com a sua não-permeabilidade ao resto da sociedade.
Então, parece-me que não temos muito como fugir de uma certa
distinção que eu gostaria de salientar como necessária a que o nosso querido Prof.
Joel Rufino - que acaba de chegar - possa aplicar eficazmente o procedimento de
identificação dessas comunidades, para que ele não tenha o despautério de querer
identificar 60, 70, 80, 100 milhões de pessoas que possam considerar-se negras.
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Certas especificidades são necessárias entender, para que se saiba
que aquelas comunidades que guardam vínculo histórico, evidentemente, são os
destinatários, senão exclusivos, pelo menos preferenciais da norma. Ê isto que
temos de ter bem claro .

.

Eu gostaria, então, de encerrar, por ora, a minha participação, para
não atrapalhar o plano da Mesa. Deixarei para a fase do debate poder tentar
esclarecer, ou melhor ainda, confundir um pouco mais os conceitos que aqui
artificialmente levantamos. (Palmas.)
O

SR.

COORDENADOR

(Deputado

Nilmário

Miranda)

Agradecemos ao Dr. Aurélio.
Ouviremos agora, por quinze minutos, o Dr. Dimas Salustiano da
Silva, da Universidade Federal do Maranhão.
O SR. CIMAS SALUSTIANO DA SILVA - Exmº Deputado' Nilmário
Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
Exmº Deputado Alcides Modesto, Dr. Valdélio, do Movimento Negro Unificado, meu
amigo, Dr. Aurélio, meu amigo, temos aprendido conjuntamente nesse exercício de
tentar, a partir do jurídico, dar maior consistência a essas discussões que em boa
hora temos a possibilidade de realizar na Câmara dos Deputados. Queria me dirigir

também aos vários companheiros das comunidades negras rurais que estão
presentes, aos remanescentes de quilombos, ao Sr. Mário, ao Sr. Ivo, ao Sr.
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Benedito, ao Sr. Simplício, a tantos outros que aqui vejo e aos mais variados
especialistas na área.
Queria começar especificando o local de onde se fala. Afinal, o que
diferencia, por exemplo, o advogado do médico? O médico pode enterrar os seus

.

erros. O advogado tem a árdua tarefa de sustentá-los publicamente. Mas, afinal,
também o que diferencia o advogado dos outros profissionais das demais áreas do
conhecimento? Hoje ouvimos discursos que estão no terreno da história, do
historiador, do antropólogo. Estamos discutimos a elaboração legislativa que vem
não só de uma pré-compreensão -- e este termo é caro para os constitucionalistas,
porque já importa de onde se fala juridicamente --, mas também das mais diferentes
contribuições do movimento negro, das várias comunidades e dos pesquisadores
de um modo geral. Quando a lei é sancionada essa matéria toda se juridiciza para
um outro público muito mais especializado e muito mais dado a conceitos. Eu e o
Aurélio muitas vezes podemo-nos colocar como barreiras. São os primeiros testes
de um profundo diálogo que os Parlamentares enfrentarão nas Comissões de
Constituição e Justiça com interlocutores de posturas ideológicas bem diferenciadas

i.

das nossas. Mas o que nos diferencia dos demais profissionais, do advogado, de
um modo específico, é que eles podem descrever as situações com maior acerto,
podem demonstrar com maior rigor teórico os fatos e os fenômenos com os quais
estão trabalhando. Ao advogado é cobrado um pouco mais: dar respostas aos
casos concretos. Nesta árdua tarefa nós muitas vezes não efetivamos aquilo que
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queremos, mas aquilo que é possível. Por isso, estamos trabalhando a partir de um
contexto que coloca, antes de mais nada, a discussão do art. 68, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, pois as duas propostas de lei, uma que
iniciou no Senado e outra na Câmara dos Deputados, desejam regulamentar esse

•..

dispositivo.

Daí já termos uma parametricidade que é a própria Constituição.

Estamos trabalhando com a elaboração de uma lei infraconstitucional - pois está
abaixo da Constituição -- cujo

limite

é a própria Constituição. Este contexto

evidentemente se faz bastante enriquecido com os mais variados debates que a
Comissão Pró-Índio e a Fundação Cultural Palmares

já promoveram e,

recentemente, um extraordinário e rico IV Encontro de Comunidades Negras Rurais,
no Maranhão, que contou com a participação de remanescentes de quilombos do
Brasil inteiro. Foi extraordinário aquele momento. Vários dos presentes estiveram
no Maranhão.

Já discutimos suficientemente entre nós. Agora é hora de discutir com
os outros. E a norma não é tão ruim, porque esta Casa dispõe de legisladores não
qualificados, mas porque a norma no Congresso Nacional é o exercício do possível
dos mais diferentes interlocutores e pessoas com que vamos dialogar. O contexto
que nos vem, à primeira vista, é como o Poder Público tem atuado na defesa dos
direitos das comunidades dos remanescentes de quilombos. Tem atuado com
profunda omissão.
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Gomes

Canotilho,

constitucionalista

aqui

citado,

extremamente

recepcionado entre nós brasileiros, diz existir uma omissão constitucional que fere
o próprio ordenamento jurídico. E aí estamos falando de omissão legislativa. Até
agora, contamos, de uma certa forma, com uma omissão legislativa que em boa

.

hora esses dois projetos resolveram, de uma certa forma, sanar. Mais do que isto,
o Poder Público tem sido omisso na ausência de informações sobre esse
determinado tipo de questão. Observamos no painel, realizado hoje pela manhã,
que quem está estudando, quem está descrevendo esse tipo de matéria é a
Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, com o Ivan, que é
pesquisador, com o Dr. Pedrosa, com o Dr. Alfredo Wagner e a Comissão Pró-lndio,
de São Paulo. Como vimos a professora de história citar, são invariavelmente
Organizações Não-Governamentais que estão-se preocupando com a matéria e
instituições científicas - estava no plano das Organizações Não-Governarnentais c-,
como a Associação Brasileira de Antropologia., Ressalvem-se os debates

da

Fundação Cultural Palmares já anteriormente citada.
Mas, de um modo geral, como adverte o Dr. Aurélio na sua
comunicação na SBPC, é importante que o Estado bem como a sociedade
organizada se articulem, no sentido de arrolar e identificar quais são essas
comunidades, onde se localizam, quantos habitantes possuem, como vivem e que
problemas enfrentam. Isto deve ser feito com urgência, pois essa omissão de anos
caracteriza um visível desrespeito ao texto constitucional e se caracteriza um visível
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desrespeito ao texto constitucional. E se caracteriza um visível desrespeito ao texto
constitucional, de uma certa forma caracteriza essas comunidades como invisíveis
porque não aparecem. Este não é um gesto ingênuo do Poder Público, porque não
aparecer significa não colocá-las na perspectiva de tuteladas juridicamente, ou
seja, de acesso à cidadania.
Vale lembrar que estamos no debate de um texto constitucional e
temos que, de uma certa forma, fazer um exercício. Estamos no terreno da
hermenêutica constitucional, ou seja, já que o texto é o limite, estamos no plano da
interpretação constitucional. Para os companheiros compreenderem, podemos fazer
uma comparação com a interpretação gramatical: ler o texto e dizer que quilombo

é resquício do passado, que remanescente quer dizer resquícios ou laços
biológicos com sucessivos laços familiares ou de parentesco. Isto nos colocaria
numa interpretação gramatical. Poderíamos ficar numa interpretação sistemática
que coloca a leitura. E é bom reforçar as palavras do Dr. Aurélio: é um dispositivo
constitucional transitório e atípico, porque trata de matéria de disposição
permanente. Também poderíamos fazer uma interpretação sistemática da

.,

Constituição e compreendê-lo enquanto circunscrita ao âmbito da cultura. Mas
podemos igualmente lançar mão da tópica, enquanto método de interpretação
constitucional, não de uma tópica que privilegie o problema. Esta pode ser uma
forma de interpretação aqui identificada. Primeiro, vê-se o problema e deixa-se a
norma de lado. Antes de mais nada, temos que ver qual o nosso limite, a norma
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constitucional. A norma constitucional permite que nós dialoguemos com outras
áreas do conhecimento. Por isso, é interessante lançar mão de um método
concretista para interpretar a norma. E este método nos conduz a dialogar com
.,_

outras áreas do conhecimento e, em especial, com a antropologia e com a história.
No entanto, esse diálogo vai enriquecer a norma, porque estaríamos
dentro de um campo chamado de âmbito normativo, onde a norma é, de uma certa
forma, criada. Mas nos remete a um outro campo que é o do programa normativo
que diz respeito ao que a norma impõe. Neste sentido, outras questões ficam de
lado. É interessante lançar mão da antropologia para o conceito de grupo étnico
que vai-se buscar em Frederic Bart. A área da história -- e aí deixo de lado quais
são as características do conceito, porque os senhores já estiveram hoje de manhã
com antropólogos -, diz respeito a identidades que são construídas por definições
imanentes ao próprio grupo. É interessante, porque a história nos faz dialogar
inclusive com as disposições do século XIX, disposições do Rei de Portugal, por
exemplo, ou disposições da Assembléia Provincial do Maranhão. Devemos colocar
_.,.

aqui uma leitura mais aberta da história.

E

podemos buscá-la em Walter

Benjamim. Permitam-me ler um trecho, para não compreendermos esse conceito
corno algo engessado, como o de quilombos clássicos, corno disse aqui o Dr.
Pedrosa, mas imaginarmos um conceito mais ampliado de quilombos que, ao
mesmo tempo, não que resgate uma dívida do Estado Nação brasileiro, mas
estabeleça, de certa forma, uma prática compensatória, não de um pagamento,
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mas de um certo balanceamento do sistema que tenta incorporar essas demandas,
para não esquecermos

que temos de aprender com a história. Resgatando esse

problema da história,

lanço mão das palavras de Walter Benjamin que diz o

seguinte:

"Todos os que até hoje venceram,
participam do cortejo triunfal em que os
dominadores de hoje espezinham os corpos
dos que estão prostrados no chão.

Os

despojos são carregados no cortejo como de
praxe. Estes despojos são o que chamamos
de bens culturais. Portanto, essa vinculação
tão-somente como bem cultural carrega, ao
mesmo tempo, uma vinculação

com

esse

processo civilizatório nacional, mas a barbárie
que carrega dentro de si que foi o próprio
processo de escravidão."
Então, o limite -- e aqui mais uma vez concordo com o meu amigo
Aurélio --, de compreensão desse texto e de conceituação -- inclusive coloco à
disposição para ficar amanhã aqui para as discussões de redação que deverão
advir - deve ser de remanescente de quilombo, enquanto um certo núcleo de
resistência ao sistema escravista que incorpora uma série daquelas distintas
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situações trazidas pelo· Dr. Alfredo Wagner que pressupõe essa polissemia de
sentidos, para remanescentes de quilombos e não apenas enquanto escravos
fugidos ou de núcleos insurrecionais contra o regime escravista.
Gostaria de dizer, nestes dois minutos que me restam, quanto à
questão da eficácia, aplicabilidade e norma funcional que já me parece ser um
ponto vencido. Estamos tratando de regulamentação da matéria, mas apesar disso
existem processos judiciais, onde essa matéria tem sido debatida e, por força
exatamente de um quadrante de regulamentação não ter sido ainda julgado, ficaria
nos projetos de lei. As discussões aqui já foram bem melhores que as minhas
contribuições feitas, mas chamo a atenção somente para que não coloquemos o
quilombo, enquanto vinculado a esses apelos biológicos ou raciais de que tem a
maioria dessas situações, em áreas de conflito social. Portanto, o instituto da posse
não nos serve, fazendo com que estejamos criando outro instituto. A criação das
reservas extrativistas são para determinados institutos jurídicos, exemplos que nos
podem servir como analogia. Ainda acontecem várias dessas situações em área
privadas.
••

O devido processo legal, inclusive no processo administrativo, em
posição constitucional, tem de constar dos textos aqui elaborados. Mais ainda, com
relação ao INCRA, é preciso ter o cuidado de não perder a especificidade do
problema que debatemos, sob pena de inseri-lo na questão maior da reforma
agrária do Brasil. Existem 12 milhões de trabalhadores sem-terra. Se ampliarmos
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demais isso, querendo resolver todos os problemas do negro ou o da reforma
agrária com esse dispositivo, podemos acabar não conseguindo coisa nenhuma.
Portanto, há perspectiva de uma portaria interministerial que dê
competência ao Ministério da Cultura para identificar e declarar quais são as
áreas... e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, até pela
estrutura de que dispõe, dar os contornos fundiários, como foi feita a experiência
em Rio das Rãs, por exemplo, parece-me o caminho mais adequado e pragmático
para esta discussão. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) • Com a
palavra o Dr. Valdélio Santos Silva, que apresenta, neste painel, o Movimento
Negro Unificado.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA • Srs. Deputados Alcides Modesto
e Nilmário Miranda, Dr. Aurélio Rios, da Procuradoria Geral da República, Dr. Dimas
da Silva, companheiros quilombolas presentes, companheiros do Movimento Negro
aqui representados, senhoras e senhores, a participação do Movimento Negro
Unificado neste seminário tem o sentido de expressar, por alguma forma, não
apenas o seu ponto de vista, mas, também, as contribuições que outras
·organizações do Movimento Negro têm dado para o debate deste assunto,
especialmente algumas comunidades. Elas, juntamente com as organizações do
Movimento Negro e outras da sociedade civil que participam dessa luta, têm
contribuído, ao longo do tempo, no sentido de não só encontrar caminhos, mas, de
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uma vez por todas, fazer com que a situação esteja definitivamente resolvida para
as comunidades negras no meio rural.
Embora o texto que vou ler não tenha sido discutido com esses grupos
a que me referi, eles foram, em última instância, nossa inspiração ao redigi-lo.
Esperamos que, de alguma forma, ele seja uma contribuição positiva, além de
todas as outras que já foram aqui apresentadas.
Os problemas existem e, por que existem, podem ser resolvidos.
Estamos aqui porque temos certeza de que é possível encontrar caminhos
satisfatórios para diagnosticar, fazer as críticas necessárias e buscar soluções que
vão ao encontro das aspirações dos mais interessados, que são as comunidades
negras do meio rural. Desde a formação do Brasil, elas clamam por respeito, justiça
e reconhecimento dos seus direitos, o que, aliás, é a mesma reivindicação de todo
o povo negro do Brasil do meio rural e dos centros urbanos.
Fechar os olhos diante da tragédia que nós, negros, enfrentamos para
sobreviver física, material, espiritual e culturalmente equivale a ter a mesma atitude
que considerou no passado irrelevante ou digna de pouca monta as violências
sofridas por outros povos, em face das atrocidades do nazi-fascismo antes e
durante a Segunda Guerra Mundial, de tão triste memória. Ou o Estado e a
sociedade reconhecem o problema negro como uma questão nacional ou jamais
terão capacidade e sensibilidade política de refletir sobre a natureza desse dilema.
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O Movimento Negro e outras poucas organizações da sociedade civil
estão fazendo a sua parte e, no entanto, pouco têm sido ouvidos e compreendidos
por quem é responsável atualmente pelas decisões do País. O exemplo típico é a
abordagem e encaminhamentos com respeito às comunidades negras rurais. O art.

..
68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias foi incluído na Carta de
1988 como reivindicação das organizações negras no Brasil. Porém, pelo teor
finalmente aprovado, percebe-se que esse artigo deixou a desejar, justamente por
ser pouco explícito. Com isso, prestou-se, durante esse tempo, a interpretações
diferentes sobre sua aplicabilidade. Ao mesmo tempo percebeu-se que não houve,
por parte dos legisladores, qualquer preocupação no sentido de desfazer as
ambigüidades e controvérsias a partir de instrumento legislativo tão largamente
utilizado para outros assuntos. Da parte do Executivo, não se teve efetivamente
nenhuma ação que expresse interesse em fazer valer aquilo que fora previsto na
Constituição.

O que podemos dizer, sem qualquer precipitação - é o que, na

verdade, transparece para nós, negros - é que não existe vontade política, por parte
dos poderes constituídos, em aplicar aquilo que determina o art. 68, ou seja,
reconhecer os direitos dos quilombolas do meio rural. Não há outra interpretação.
Os esforços feitos pelas comunidades quilombolas do Maranhão, Pará
, Bahia. São Paulo, Pernambuco, Goiás, Sergipe e outros Estados, as sucessivas
reuniões, contatos e articulações empreendidas pelas organizações do Movimento
Negro, organizações de apoio da sociedade civil e personalidades intelectuais, no
Pág.26

sentido de alertar as autoridades, de buscar alternativas, não foram, até aqui,
considerados. O que se percebe é que os temas relacionados com a vida da
população negra são convenientemente omitidos, tratados como assunto de
interesse restrito, quando não são considerados simplesmente assunto de polícia,
como se fazia desde a época da escravidão. Para nós, negros, não há como
raciocinar de outra forma. A escravidão oficial acabou, mas continuamos a ser
tratados como escravos. O Brasil real é aquele onde os direitos de fato
reconhecidos são aqueles atinentes à população branca.
Os negros continuam sendo cidadãos de segunda categoria. As
comunidades negras do meio rural são a expressão mais inequívoca de que esses
grupos, desde a escravidão, resistiram e lutaram para ser reconhecidos como parte
da população do País, como fazem as populações indígenas. O que essas
comunidades exigem é o reconhecimento legal das suas terras; que o Estado se
responsabilize em afastar e punir os invasores; que o Estado defina políticas
especialmente voltadas para a preservação do meio ambiente, degradados pela
ação dos grileiros; que haja disponíveis recursos para incentivo à agricultura, à
pesca, à criação e ao trabalho artesanal; que escolas sejam construídas e também
programas adaptados às características culturais dos grupos; que haja programas
regulares de assistência à saúde.
As iniciativas parlamentares, simbolizadas nos dois projetos que
tramitam na Câmara e no Senado, trazem a marca da pouca consideração para
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com a população negra do meio rural, as organizações do Movimento Negro e as
entidades da sociedade civil que apóiam a causa referida. É inegável que há mérito
em ambas as iniciativas, porém não se pode deixar de registrar que é
incompreensível, porque elas foram tomadas sem levar em consideração que já
havia em curso todo um esforço, toda uma discussão e um conhecimento adquirido
pela experiência construída a duras penas por um conjunto que, efetivamente, é o
mais interessado em solucionar o impasse. Por isso, percebe-se que há, em ambos
os projetos, muitas falhas e lacunas. Se elas não forem convenientemente
superadas, poderão comprometer irremediavelmente o que de positivo foi
intencionado pelos Parlamentares propositores.
Igualmente critica é a nossa visão quanto às iniciativas da Fundação
Cultural Palmares, que vem discutindo a elaboração de medidas legais para serem
sancionadas pelo Presidente da República na comemoração do tricentenário de
Zumbi dos Palmares. Criticamos porque tais medidas não são conhecidas pelos
interessados. Elas estão sendo feitas em paralelo às iniciativas Parlamentares, que
podem tumultuar a busca de uma alternativa comum e, enfim, constituir-se em

.

peças de oratória demagógicas, por não estarem identificadas com a natureza da
· problemática negra no Brasil.
Por todas essas

considerações é necessário e urgente que o

encontro se comprometa e se responsabilize em buscar soluções compatíveis com
a dimensão do problema. Nossa tarefa deve ser pautada no pressuposto de que
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somos diferentes, mas que temos, ao mesmo tempo, motivos e razões comuns que
nos identifica. Por isso podemos explorar, até o limite, o que nos é comum, para
que possamos fazer uma síntese que signifique algo de melhor para as
comunidades negras rurais.
JJ

É por esse motivo que estamos trazendo algumas contribuições para
serem apreciadas, e o fazemos com elevada compreensão de que a partir do
confronto dessas contribuições é possível chegar a essa síntese mencionada. Eis
as nossas sugestões:
1) Havia pareceres de especialistas, anteriores à apresentação dos
dois projetos na Câmara e Senado, que consideravam o art. 68 como
auto-aplicável, pareceres esses, inclusive, explicitados na realização do seminário
da Fundação Palmares em outubro de 1994. Isso, porém, não foi considerado pelos
formuladores dos projetos que estão em tramitação. Os projetos existem, é um fato
e é a partir deles que a discussão, neste momento, deve gravitar, sob pena de o
processo ficar de mais difícil solução.
2) Nas discussões do Movimento Negro, das organizações de apoio à

.

luta do meio rural e das próprias comunidades rurais negras manifestaram-se
observações críticas a ambos os projetos, que estão na Câmara e no Senado. A
sugestão, então, é que se busque discutir uma redação final de projeto de lei que
leve em consideração e tome como referência ambos os projetos. Nossa
preocupação deve ser no sentido de encontrar um denominador comum que esteja
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calcado nas contribuições dos Parlamentares, das comunidades, das organizações
de apoio, da Procuradoria Geral da República; dos órgãos de assessoria, dos
profissionais especializados, enfim, de todos os potencialmente interessados, tendo
como princípio de que os beneficiários maiores são as comunidades negras rurais.
.J)

3) Que neste encontro sejam apresentadas, como já foram, todas as
contribuições aos dois projetos, com vista à elaboração de uma redação única, para
tramitar simultaneamente nas duas Casas Legislativas, sendo a iniciativa
amplamente acordada pelos propositores e Relatores dos mencionados projetos.
4) Que seja constituído um grupo de trabalho neste encontro, formado
por Parlamentares ou suas Assessorias credenciadas, representantes das
comunidades negras rurais, Procuradoria Geral da República, Movimento Negro e
organizações da sociedade civil, para a elaboração de um único projeto a partir das
contribuições apresentadas pelos participantes deste encontro. Esse grupo deve ter
infra-estrutura para trabalhar e um calendário para a entrega do produto final.
5) Deve-se aprovar uma articulação junto à Fundação Cultural
Palmares e ao Presidente da República, com vistas a esclarecer, quanto às

.

iniciativas paralelas, a possibilidade de conjugação de esforços e pronunciamento
oficial sobre uma solução definitiva do assunto das comunidades negras rurais.
6) Para ser apreciado por este encontro, sugerimos também que
alguns princípios devem ser observados na elaboração do texto final do projeto de
lei que tramitará na Câmara e no Senado. São eles:
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a - As comunidades remanescentes de quilombos, de acordo com o
art. 68, são populações negras que vivem no meio rural e se auto-ídentffcam como
comunidades negras, quilombos, mocambos, terras de preito e outras designações
correlatas. É um grupo étnico, com cultura e história próprias.
/1

b - A reivindicação primeira para defesa e sobrevivência dos
remanescentes de quilombos é o reconhecimento legal das áreas identificadas
pelos próprios moradores, onde se desenvolveu sua história.
e - As terras a serem reconhecidas, delimitadas e tituladas incluem
áreas de moradia, plantio, pesca, extração, lazer e preservação ambiental.
d - Os títulos de terra a serem emitidos devem ser em nome de toda a
comunidade por suas representações legais, sem prejuízo de que o uso das áreas
se dê de acordo com a experiência consolidada das próprias comunidades.
e - Que seja explicitamente estabelecido que o reconhecimento legal
das áreas dos remanescentes de quilombo incluem a responsabilidade da União
para implementar uma política especial voltada para definição de linha de crédito
para financiamento da agrícola, pesqueira, extrativista e a produção artesanal, com
condições especiais de amortização de financiamentos; que sejam elaborados
programas de apoio à infra-estrutura nas áreas de eletrificação, construção de
estradas de sinais, abastecimento de água, melhoria habitacional, entre outros; que
sejam implantados programas educacionais para jovens e adultos, com materiais,
currículos e calendário escolar adaptados às características culturais das
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comunidades; que sejam estendidos para essas comunidades programas regulares
de prevenção e assistência à saúde.

Por fim, alguns palavras para reflexão.

"

Nós, negros, temos

esperança. Nossa história é feita e marcada por uma quase congênita esperança
de que é possível acreditar que a luta pela afirmação da nossa humanidade é mais
do que uma utopia, é mais do que um sonho irrealizável. As comunidades negras
do meio rural que resistiram até hoje são a certeza, a concretização, a visibilidade
de que, mais que um sonho, elas são a representação daquilo que de fato
queremos, que é, no limite, ser livres, humanamente livres.
Por isso dizemos, metaforicamente, que Zumbi não morreu, pois a
causa de Zumbi e de Palmares tem para nós uma expressão tão real, tão atual,
como viva. Falar sobre Calunga, Rio das Rãs, Frechai, Oriximiná, Mocambo,
Castainho, Mimbó, Ribeira etc. é falar de Palmares e dos mesmos anseios e
sentimentos que embalaram os que resistiram dignamente até a morte. Ser
etnicamente digno significa despir-se de vaidades mesquinhas para pensar que
existem responsáveis no Brasil pela situação limite a que chegou o povo negro.
Quem tem sentimentos humanitários não deveria dormir em paz, sabendo que
·crianças e velhos morrem de fome no campo por não terem terra para plantar; que
pessoas são assassinadas por lutarem pelo direito a uma vida digna; que para
essas pessoas,

escorraçadas no campo,

só existe como opção migrar para

cidades e viver nas favelas, sendo tratadas como animais.
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Como poderão comemorar os trezentos anos de Zumbi e ao mesmo
tempo fechar os olhos, porque zumbis somos nós e o que nos interessa, agora, é

justamente o reconhecimento dos direitos que nos são negados. Ouvimos demais.
Falou-se muito sobre nós, negros, e muita pouca coisa tem sido efetivamente feita
como resposta as nossas indagações e exigências. Tudo tem limite, que se esgota
mais rapidamente do que se pensa. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR.

COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Vamos

iniciar um período de debate. Temos como limite o momento em que chegar à
Comissão o Presidente para o encerramento.
O primeiro inscrito é o Sr. Joel Rufino, que dispõe de três minutos.
O SR. JOEL RUFINO - Quero apenas fazer duas perguntas ao Sr.
Valdélio Santos Filho. Provavelmente dar-me-ei por satisfeito com a resposta.

A primeira pergunta talvez diga respeito a um lapso na leitura. Se o
for, não vale a pena o V.Sa., responder. Sr. Valdélio, por quais razões V.Sa. não
citou a Fundação Cultural Palmares entre os órgãos e instituições que devem
discutir a apresentação de um projeto de lei unificado?
O SR. VALDÉLIO SANTOS FILHO - Isso não é

do meu

conhecimento.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda)

- Só um

momento. Sr. Valdélio, o Sr. Joel Rufino e outros inscritos falarão primeiro. Por isso,
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peço que os inquiridos anotem as questões, pois vamos dar um tempo para cada
um responder.
O SR. JOEL RUFINO - A questão é a seguinte: quando V.Sa. sugere
que os dois projetos se fundam em um único, menciona várias instituições e órgãos.
O SR. VALDÉLIO

SANTOS SILVA - Eles participaram desse

encontro, inclusive a Fundação Palmares.
O SR. JOEL RUFINO - Mas V.Sa. não os citou. Portanto, foi uma
questão de lapso. Retiro a questão, V.Sa. não precisa se preocupar com ela. A
Fundação Palmares está aí.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Ela está participando do
encontro.
O SR. JOEL RUFINO - Está bem. Parece-me que foi mesmo um
lapso na leitura.
Nesse caso, resta só uma pergunta. Eu gostaria de saber se V.Sa. é
contra ou a favor que o Estado enfrente a questão dos remanescentes de quilombo.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Peço aos
que forem falar que se identifiquem, para efeito de gravação.
O SR. JULIMAR BATISTA - Sou Julimar Batista, representantedo
Grupo Cultural Coisa de Negro. Minha pergunta é dirigida ao Sr. Aurélio Rios.
Fazemos um trabalho de pesquisa na comunidade negra no Piauí e
sabemos que, lá, existem várias comunidades, não importa se o nome é
Pág.34

comunidade negra, quilombo. A Comunidade Mimbó tem essa luta pela terra. Nos
anos 80 iniciamos um trabalho com eles e desde 1986 eles travam uma luta na
Justiça, no âmbito do Estado, com relação a esse trabalho. O Augusto Paixão disse
- e não soube explicar - que antigamente existiam vários hectares de terras
devolutas, das quais a Prefeitura foi-se apossando. Atualmente, existem cerca
oitenta famílias, totalizando quinhentas pessoas, com apenas quatrocentos metros
de terra. Nesse caso, por que não as aceitar como quilombo? A comunidade negra
é o quilombo. Como fica esse caso? Que solução poderia ser dada?
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) •

Daqui a

pouco o Sr. Aurélio Rios dará a resposta.
O SR. OLÍMPIO SERRA • Quero apenas dar uma contribuição,
esclarecendo um trecho do texto do Sr. Valdélio Santos Silva, que fala de iniciativas
paralelas da Palmares. O que mais nos indigna e irrita é a omissão do Estado, quer
no Legislativo, quer no Executivo. Felizmente, surgem os dois projetos no
Legislativo. Do lado da Palmares, houve a iniciativa de se regulamentar trabalhos
técnicos. Isso é fundamental, na medida em que todo o procedimento decorrente
de normas vai exigir trabalhos técnicos. Estes precisam saber o que se quer deles.
São antropólogos, topógrafos, agrônomos, entre outros, necessários para cumprir a
tarefa de descrição geográfica do território de identificação, etc. Essa foi a iniciativa
da Palmares.
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Eu, pessoalmente, felicito o começo de um interesse do aparelho de
Estado por uma questão tão importante, tão candente, tão trágica, como temos
constatado em todos os depoimentos.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Com a
palavra o Sr. Vítor Carvalho Pinto.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)
O SR. VITOR CARVALHO PINTO - Sou Vítor Carvalho Pinto,
Assessor da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
Externo minha opinião sobre a questão da auto-aplicabilidade.
Parece-me claro que, mesmo que não houvesse lei, o título poderia ser concedido.
Tanto é assim que, ontem, tivemos notícias de que há casos em que o processo de
titulação já está avançado. Não seria a ausência de lei que impediria o registro em
cartório, por exemplo. O que ocorre, na minha opinião, é que, na ausência da
regulamentação,

temos de aplicar as normas existentes de processos

administrativo, civil, de registro civil e material de Direito Civil. Nesse caso,
encontramos obstáculos à plena efetivação do que a Constituição no fundo quer.
Gostaria de ilustrar o assunto com duas preocupações. Quanto à idéia
da propriedade coletiva, por exemplo, para a qual o Dr. Aurélio Virgílio chamou a
atenção, se ela se transformar num condomínio, tal como diz o Código Civil, é
insatisfatório, porque ele pode ser dissolvido pela vontade de um único condômino.
Se mil quilombolas forem proprietários coletivamente do bem, de toda a área,
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bastaria que um único pedisse a dissolução do condomínio que isso aconteceria,
pela regra atual do Código Civil, que é instável. O mesmo acontece com a
propriedade para associação. Da forma como atualmente está no Código Civil,
ninguém poderia garantir que, no futuro, os membros da associação que
saíssem da comunidade continuassem sendo membros da associação e, pelo
contrário, outras pessoas que viessem a integrar a comunidade não fossem mais
membros da associação. Com o passar do tempo poderia haver uma defasagem
entre quem é membro da associação e quem são os moradores da comunidade.
Nesse sentido é que vejo algumas preocupações, nas quais
devemos nos deter com bastante preocupação e cuidado, para regulamentar essa
forma de propriedade, que é sui generis.

Não há, pelo menos no Direito Civil,

nada que se pareça com o que pretendemos. Existe uma remissão às formas como
as comunidades realmente vivem em um dos projetos de lei. O caminho é mais ou
menos esse. Precisamos deixar em aberto no projeto algo que se entenda que a
forma como a comunidade vive, o que é uma expressão cultural dela, se incorpore
ao nosso direito positivo. É uma questão que precisa ser estudada, contemplada na
regulamentação.
O SR. COORDENADOR

(Deputado Nilmário Miranda ) - Houve

perguntas dirigidas ao Sr. Valdélio Santos Silva, ao Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios e
ao Sr. Dimas Salustiano da Silva.
Com a palavra o Sr. Valdélio Santos Silva.
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O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Sr. Presidente, foram duas
questões a mim dirigidas. A primeira pergunta, do Sr. Joel Rufino, é se o Estado
deve enfrentar a questão dos remanescentes de quilombos. Considero este
encontro a última oportunidade que temos, do ponto de vista institucional, antes que
um projeto, em tramitação na Câmara e no Senado, se transforme em lei e dificulte
· mais ainda a possibilidade de virmos a ter um tipo de regulamentação que nos
interesse.
Nosso texto foi elaborado no sentido de não só valorizar este
encontro, como, principalmente, valorizar as contribuições das comunidades, das
organizações, das pessoas que dele vieram participar, a fim de melhorar os textos
em tramitação. Quanto fazemos isso estamos pensando no seguinte: aceitamos
que a tramitação desse projeto de lei configure-se como a oportunidade de termos
um instrumento legal que contemple a maior parte dos casos das comunidades
negras rurais e aquilo que é a aspiração da maior parte dessa população. O outro
aspecto, no que se refere à aprovação dessa lei, a nosso ver, implica em imputar
para a União a responsabilidade de assumir

uma série de mecanismos que

garantam a sobrevivência dessas comunidades. Mencionamos, inclusive, alguns.
Isso não está dito tão explicitamente como poderia, até o debate garantir uma
formulação dessa natureza.
Em última instância, estamos exigindo que o Estado faça algum tipo
de ressarcimento por conta dos anos que essas comunidades viveram sob intensa
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discriminação

e isolamento por parte da sociedade brasileira. Estamos, inclusive,

atribuindo responsabilidade

para a União, no sentido de definir políticas específicas

nas áreas de educação, saúde e de financiamento para a atividade produtiva como
condição. Assim, com o reconhecimento
estará resolvido,

das terras, por si só,

porque a maior parte das comunidades

efetiva dessas terras. Se imaginamos

que a legalização

o problema não

já garantem

dessas terras estaria

resolvendo o problema, para nós esse é o último dos equívocos.
Estado ficaria com a responsabilidade

a posse

Nesse caso o

de fazer esse ressarcimento, a reparação do

ponto de vista social ou o pagamento efetivo do que é devido àqueles que estão na

condição a que chegaram as comunidades negras rurais e a população negra em
geral.
Respondendo a sua pergunta, o Estado tem de se responsabilizar por
enfrentar os problemas referentes aos remanescentes de quilombos. Tivemos a
informação de uma pessoa credenciada, confirmada no início dos trabalhos de
ontem, de que a Fundação Cultural Palmares está em processo de elaboração de
um decreto, a ser assinado no dia 20 de novembro pelo Presidente da República,
na Serra da Barriga. Para nós, essa iniciativa de reconhecimento de um ou dois
casos de comunidades remanescentes de quilombos pode ser tão perigoso como
extremamente nocivo à vida do conjunto das comunidades que não serão
contempladas com um discurso demagógico que o Presidente da República possa
fazer no dia 20 de novembro.
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Estamos chamando a Fundação Cultural Palmares para somar-se a
nós nesse esforço de aprovação de uma lei definitiva, no sentido de que tenhamos
uma solução a médio e longo prazos, satisfatória ao conjunto das comunidades, e
não para servir aos interesses de um discurso particular que vai ser feito no dia 20
••

de novembro. É esse o apelo que fazemos, para que nós, do movimento negro, as
comunidades, os Parlamentares, a Fundação Cultural Palmares, a Procuradoria
Geral da República, os intelectuais aqui presentes se somem, como fizeram nos
dois dias de encontro, e dêem sua contribuição aos projetos em tramitação. O
objetivo é haver uma redação única de projeto, para que sejam aprovados na
Câmara e no Senado simultaneamente, quer dizer, uma lei que sirva para todos
nós. É isso que estamos fazendo enquanto apelo. É uma critica no sentido positivo,
não no sentido de retirar ou de afastar a Fundação Cultural Palmares da
responsabilidade a que me referi.
O SR. JOEL RUFINO -

A informação de que o Presidente da

República estaria se preparando para, no dia 20, assinar um decreto por instrução
da Fundação Cultural Palmares, eu, como seu Presidente, não sabia. Soube dessa
notícia através do Sr. Valdélio Santos Silva. Por isso, se S.Sa. quiser declinar o

nome da pessoa que lhe deu essa informação, eu o desmentiria.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Essa informação nos foi dada,
publicamente, no encontro das Comunidades Negras Rurais, na reunião da
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coordenação. Por uma questão ética e de respeito...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - A informação nos foi dada
publicamente pelo Diretor de Projetos da Fundação Cultural Palmares, o
companheiro Marcelo Gentil.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. COORDENADOR

(Deputado Nilmário Miranda) - Com a

palavra o Sr. Aurélio Virgílio Veiga Rios.
O SR. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS - Sr. Presidente, é
interessante estar aqui para conversar acerca de assuntos sobre os quais notei
que havia um pequeno desvio e que se transformaram numa linha paralela. A
discussão que estava prestes a se travar em nada se relaciona com o objetivo de
estarmos aqui, que é tratarmos da regulamentação do art. 68.
É importantíssimo dizer que os projetos originários, apresentados
pelos Deputados Alcides Modesto e Domingos Outra e pela Senadora Benedita da
Silva, serão melhorados, adaptados e transformados, dentro de um processo
legislativo que demanda a apresentação de emendas aos projetos. Essas emendas
poderão ser feitas por intermédio de qualquer Deputado. As pessoas que estão aqui
poderão procurar seus representantes no Congresso Nacional e

apresentar o

projeto que achar mais interessante, mais importante. Não consigo entender a idéia
de se tentar unificar uma lei que seria definitiva. O definitivo, o único no Congresso
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Nacional será o fruto de um consenso, cuja costura pode significar que a lei futura
representará uma bela colcha de retalhos, em que os interesses das comunidades
em parte seja admitido e em parte, não.
A dinâmica desta Casa é essa. Ela é uma máquina de moer carne e
de moer gente, pois o que entra por um lado sai mais adiante como outra coisa.
Não devemos achar que os dois projetos serão aprovados na íntegra como estão.
Não é esse o propósito. Em homenagem ao Deputado Alcides Modesto, que abriu a
porta do Congresso para estarmos aqui, devo dizer que vamos não só levar as
divergências como tentar aprimorar os projetos. Entendo que ambos tem
deficiência, algumas mais graves que outras. Particularmente, o projeto da
Senadora Benedita da Silva tem problemas maiores do que o do Deputado Alcides
Modesto, mas essa é minha opinião.
Vamos supor que o Sr. Valdélio Santos Silva ou qualquer outro de nós
entendamos diferente. Não tem problema. Posso, inclusive, querer que um dos
Deputados que não esteja aqui apresente uma emenda completamente diferente
dos outros textos, mas

que esteja

de acordo com o meu pensamento. Não

precisamos ficar preocupados em saber qual o projeto que será aprovado, como se
estivéssemos numa guerra de posição para saber qual é o projeto mais bonito,
mais perfumado. A conversa não é essa, pois os dois projetos serão modificados.
Se a linha mestra que está no projeto do Deputado Alcides Modesto é a que vai
prevalecer ou se é a do projeto da Deputada Benedita da Silva, será uma
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correlação

de forças.

A articulação

das entidades

e das forças

políticas

no

Congresso é que determinará se será um ou outro.

Não podemos querer estabelecer certas metodologias para o
Congresso Nacional que são contra a natureza desta Casa. Ela é assim mesmo. Do
mesmo modo que está reunindo os remanescentes, ela se reúne ao lado com
pessoas que têm interesses inteiramente opostos ao que estamos discutindo aqui.
É isso o interessante no Congresso Nacional, ou seja, a possibilidade de se ter, não
só o exercício da democracia, mas a diversidade de opiniões levada às últimas
conseqüências.
Para entramos na questão que foi lembrada pelo companheiro de
Mimbó, no Piauí, não tenho nenhuma idéia ou conceito formado acerca do que seja
comunidade remanescente de quilombo. Posso contribuir neste debate dizendo o
que não pode ser considerado comunidade remanescente de quilombo, o que
frontalmente fere o que a Constituição considera . A Constituição é o nosso limite,
não posso ir adiante dela, nem a Casa, nem o projeto pode fazer isso. Ele passa
Comissão de Constituição e Justiça e pelo crivo de vários Deputados, sob a égide

-"

da conformação dessa lei com a própria Constituição.
O que não pode ser comunidade remanescente de quilombo? Toda e
qualquer pessoa que se identifique como negro e tão-somente. Apenas a
identificação étnica não

é suficiente para a pessoa ser destinatária desse

dispositivo específico. Isso me parece claro. Não me interessa, por outro lado,
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querer colocar uma armadura no dispositivo legal, de modo a impedir que na
interpretação de comunidade negras como

a

Mimbó não venham a ser

reconhecidas. Pelo contrário, parece-me, pelos dados e informações que tenho,
que a Mimbó é uma comunidade com características para ser considerada como
remanescente de quilombo. Quanto à Rio das Rãs, não só isso está caracterizado,
como gerou uma ação em que a Procuradoria Geral da República é autora. Do
mesmo modo em Flechal, onde a criação da reserva extrativista se deu em razão
da proteção daquela comunidade.
Temos, portanto, situações variadas, com grupos que não têm
exatamente a mesma característica de Palmares, que é sempre utilizado como
paradigma. Tanto Flecha! quanto Mimbó não têm. Evidentemente, esse paradigma,
que teve uma resistência de quase cem anos ou mais, é uma característica única e
singular de Palmares.
Não podemos, evidentemente, impedir que, dentro da identificação
dessas comunidades, aquelas que têm o seu vínculo histórico com os quilombolas
sejam reconhecidas ou tenham seu direito ao reconhecimento definitivo através da
titulação da terra.
E aí entro na questão que me foi levantada pelo Vítor: como iremos
dispor sobre as formas coletivas de aquisição de propriedade que o Estado é
obrigado a dar em favor dessas comunidades? Penso que qualquer uma das
formas, associação ou condomínio, é imperfeita e será ineficaz se não tiver, no
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mínimo, uma cláusula de inalienabilidade ou a possibilidade de torná-las
indivisíveis.
Essa criação nova, com a qual alguns de nós, de algum modo,
poderemos nos afastar do Código Civil ou da forma de propriedade que o direito
civil normalmente impõe, faz com que se tenha possibilidade de ter o direito
assegurado, mas, ao mesmo tempo, impõe restrição à venda da terra que está
sendo originariamente adquirida pela condição cultural, pela condição legal de ser
considerada remanescente, restrição à sua disponibilidade, a não ser que seja para
elementos daquela própria comunidade.
Da mesma forma que não se permite aos índios venderem as suas
terras a particulares, para essas comunidades deverá haver na lei garantias e
cláusulas que impeçam a alienação dessa propriedade a quem não seja membro da
comunidade, porque evidentemente se se permitisse isso os remanescentes de
quilombos seriam apenas intermediários de uma transação comercial. Eles
receberiam do Estado o título para depois repassar para a iniciativa privada, o que

7

não faz sentido. Portanto, essa forma coletiva de propriedade só faz sentido se nós
criarmos junto a ela as restrições ao modo como essa comunidade pode dispor
dela.
Para terminar esta conversa, esclareço que também não tenho uma
idéia muito clara de como possamos admitir essa titulação definitiva. Não tenho
nem certeza se a maior parte das comunidades deseja a titulação coletiva. O que
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importa salientar é que a coletividade, é a organização coletiva dentro do seu
vínculo sócio-histórico, que faz com que elas tenham o direito ao reconhecimento
do Estado como comunidade remanescente de quilombos e, em contrapartida, que

,.
o Estado tem a obrigação de fazer a titulação dessas terras em nome da
comunidade.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Está presente
também o Prof. Jairo Bamberg, da Fundação Cultural Palmares do Ministério da
Cultura.
Como estamos caminhando para o encerramento do Seminário,
gostaria de prestar um esclarecimento. Existem dois projetos, um na Câmara dos
Deputados, outro no Senado Federal. Na verdade, se o da Câmara for aprovado
primeiro, vai ao Senado e o projeto do Senado é apensado a ele, para tramitarem
juntos. Se for aprovado primeiramente o do Senado, acontece a mesma 'coisa. Ele
chega aqui e ganha prioridade sobre o projeto da Câmara.
Nosso limite é regulamentar o art. 68. Muito sabiamente, o que o
Deputado Alcides Modesto está tentando fazer é o seguinte:

chamou quatro

Comissões para que o projeto tenha mais peso institucional, para tramitar mais
· depressa, para que não demore dois, três, quatro, cinco anos. Chamou a Comissão
de Direitos Humanos, a Comissão de Agricultura e Política Rural, a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e a Comissão de Educação e
Cultura e Desporto. Essas quatro Comissões patrocinaram este Seminário.
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O Seminário tem como objetivo abrir o canal de participação no
processo legislativo. Raramente se faz o que estamos fazendo com esse projeto de
lei, isto é, chamar as pessoas interessadas para discutir. A discussão tem de
objetivar a formulação de emendas.
O Deputado Severiano Alves, Presidente da Comissão de Educação,
disse que vai ficar com o relatório, vai avocá-lo para poder receber emendas.
Creio que temos de caminhar para uma coisa prática, de propor
emendas a esse projeto de lei, que visa a regulamentar o art. 68. O limite é esse. O
projeto não pode extrapolar esse limite, que é regulamentar o que há na
Constituição. Não se trata de emenda constitucional, é um projeto regulamentador
da Constituição. Não dá para retirar os dois e fazer um novo. A tramitação é
distinta, são duas Casas distintas. Fatalmente, eles vão-se encontrar. O que for
aprovado primeiro vai encontrar com o outro. Tem de haver uma coisa muito
prática. Temos de preparar emendas, no caso, para os dois projetos. Se V.Exas.
têm interesse em apresentar emendas, preparem-nas sempre levando em conta
esse limite.

"

Não vejo qualquer dificuldade em se criar um grupo de trabalho de

acompanhamento, para que assessores dêem assessoria para formular as
emendas. Pelo documento de V.Exa., não houve tempo de perceber todas as
implicações. Há aspectos que considero mais de política pública. Isso compete ao
Município, ao Estado, à União. Teremos de lutar no plano político, não é na lei. Não
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cabe em uma lei. A proteção que o Estado dá não se esgota na lei, ela tem de ir
muito além.
Fiz esse esclarecimento porque estamos caminhando para o
encerramento, para pensarmos de forma prática nas decisões a serem tomadas
daqui a pouco.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - V.Exa. me fez uma pergunta,
Deputado Nilmário Miranda?
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Não, estou
prestando esclarecimentos a V.Sa. e a todos.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Gostaria de me manifestar a
respeito disso.
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Pois não.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - O Senador Ronaldo Cunha Lima
apresentou, no início da sessão de ontem, um relatório que fazia algumas
correções. Ouvi-as como correções secundárias. Já foi aprovado o essencial do
projeto apresentado pela Senadora Benedita da Silva. Já existe um Relator definido
para o projeto apresentado pelo nobre Deputado Alcides Modesto que, se não me
·engano, é o Deputado Álvaro Valle.
O SR. DEPUTADO ALCICES MODESTO - De manhã, foi feita a
proposta de que a Comissão de Educação e Cultura e Desporto, que é a Comissão
principal que votará o mérito desse projeto, vai avocar a Relataria para dar mais
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peso a sua tramitação. Ao mesmo tempo, já propôs a formação de um grupo para
discutir

o que julgar necessário para o aperfeiçoamento do projeto.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Nossa proposta é essa. Não

estamos sugerindo que se retire algo. Estamos sugerindo que seja, neste encontro,
escolhido o grupo de trabalho com esse aspecto abrangente, de participação, com
vista a sistematizar as contribuições que foram dadas para o aperfeiçoamento dos
projetos e que ele se coloque à disposição dos relatores de forma sistematizada,
inclusive do ponto de vista legal,

um projeto de lei, que o grupo dê essas

contribuições, ou seja, que não continue a tramitação sem considerar os aspectos
aqui discutidos. Muitas contribuições foram acatadas com pertinência pelas
participantes. É isso que estamos sugerindo.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Muito bem,
está mais fácil ainda. Estou informando ao companheiro que precisamos fazer isso
nas duas Casas, simultaneamente. Fazer aqui e no Senado Federal. Os tempos
são diferentes. Quando for aberto o prazo para as emendas, temos que seguir o
rito, para adaptá-lo ao Regimento. Companheiro da cidade maranhense...
(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Por isso

estou dizendo que temos de discutir simultaneamente os dois. As emendas têm de
ser apresentadas ao mesmo tempo. Eles vão se cruzar. Esse procedimento facilita
muito, mesmo porque nossa intenção é aprová-lo até o dia 20.
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Ao se chegar a um consenso,

podemos requerer que tramite em

regime de urgência. Temos de tentar convencer a Casa. Por isso temos quatro
Comissões envolvidas,

para dar

mais peso institucional.

E que não fique anos

dormindo na gaveta. Vamos encontrar muita resistência também. Por isso estou
,.
orientando os companheiros no sentido de que tem de haver dois processos.
O SR.
preocupação

LUÍS

ANTÔNIO

já foi contemplada

PEDROSA

- A maior

parte

tanto na parte final da exposição

da minha
do Valdélio

quanto na da colega que está no plenário.
Embora os projetos transcorram separadamente, acho importante que
concentremos força numa proposição que seja, no mínimo, unificada. Não pode o
projeto da Câmara dos Deputados, como disse a colega, seguir num rumo para
regularização das terras de quilombos, e o projeto da Senadora Benedita da Silva
seguir outro.
Na primeira parte deste Seminário, formulamos algumas críticas em
relação aos dois projetos e achamos, sinceramente,

que o projeto da Senadora

Benedita da Silva precisa ser bastante reformulado, porque boa parte da realidade
dessas comunidades remanescentes de quilombos foi esquecida. Elas precisam ser
incluídas no projeto.
Na minha opinião, neste Seminário, as pessoas

representativas

dos

beneficiários dos dois projetos devem compreender que é muito mais simples nos

organizarmos em um grupo de trabalho para propor as emendas do que Já no
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Congresso, na Câmara ou no Senado, um Deputado da direita, por exemplo,
começar a formular emendas aproveitando-se da falta de definição de nós mesmos,
que somos os mais interessados em que esses projetos sejam aprovados e
regulamentem o art. 68.
Portanto, a sugestão de formação de um grupo de trabalho é benéfica
ao que estamos fazendo. Concordo com a proposta do Valdélio.
Com relação às emendas propostas numa intervenção anterior a
nossa, acredito

que as pessoas que estão sistematizando este Seminário já

devem ter escrita essa proposta, para que seja levada ao grupo de trabalho. Esse
grupo deve considerar mais importante a parte que se refere à conceituação do que
seja remanescente de quilombos.
Embora as exposições dos palestrantes tenham caminhado no sentido
de se ter uma flexibilidade maior, ainda há preocupação de nossa parte e dos
beneficiários desse tipo de projeto de lei, na medida em que, se alguém diz que não
se remete a um suposto quilombo como escravo fugido, o que vai excluir? A
responsabilidade de quem vai elaborar esse conceito é muito grande. Na hora em
que se elabora o conceito, de alguma forma alguém vai ser excluído. Isso é uma
responsabilidade que não pode depois ser atribuída a quem elaborou o projeto.
Depois pode-se dizer que isso foi feito à revelia dos beneficiários. Acho que tem de
ter um acompanhamento maior para depois as pessoas que estão envolvidas nessa
questão não ficarem numa situação delicada, não é isso?
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Outra questão também, e é uma dúvida que tenho em relação a essa
titulação coletiva: no Maranhão é uma coisa quase que fechada o fato de que ela
deve ser coletiva e dificilmente encontramos lá alguém que pleiteie uma titulação
individual. As experiências que tivemos com titulação individual na verdade foram
catastróficas e foram de comunidades que tinham perdido a identidade
comunidade remanescente de quilombos,

de

embora historicamente se pudesse

defini-las como tal.
Então, nessa titulação coletiva, a nossa preocupação é quanto os
estatutos dessas associações. Parece-me que há uma ligeira confusão, pelo que já
ouvi alguém comentando. Nos estatutos as pessoas já estão querendo prever
formas de organização das comunidades remanescentes de quilombos alheias a
elas. Estão começando a colocar nos estatutos formas de vida que elas mesmas
não contemplaram. Ora, se até a própria constituição de uma associação Já é uma
coisa externa a elas, imaginem formular-se um estatuto que preveja quando vai
expulsar o remanescente que descumpriu determinada norma, quando vai excluí-lo,
quando vai impor-lhe determinadas penalidades.
Acho que essa titulação coletiva refere-se especificamente à titulação
da propriedade, e essa

questão de estatutos é uma coisa à parte e tem de

obedecer à lei civil pátria. Não pode ser uma ilha dentro do ordenamento jurídico
fora disso.
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Outra questão que me preocupa é a própria constitucionalidade de se
obrigar uma comunidade remanescente de quilombos a se associar para que seja
revertido um título de propriedade para ela. Por exemplo, numa comunidade vamos dizer - de 300 famílias de quilombos, 100 dessas famílias não queiram se
associar. Como fica a situação? Elas são obrigadas a se associar, e a própria
Constituição diz que ninguém é obrigado a associar-se, para que esse título de
terra seja revertido a elas. Como vão associar-se,

se elas também

são

comunidades de quilombos? Essa é uma dúvida.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Obrigado.
Já começou a Ordem do Dia, momento em que os Deputados têm de
encerrar as reuniões. Não vamos fazer isso, não vamos encerrar, mas quando
começar a votação, vamos ter de sair e fazer um rodízio para ir lá votar, se tiver
votação nominal.
De qualquer maneira, temos de pensar nisso para ir fechando.
Dependendo do curso da sessão, teremos de abreviar a reunião.
Marcelo Gentil, por favor.
O SR. MARCELO GENTIL - Pedi a inscrição apenas para fazer um
esclarecimento a respeito de uma informação que dei. Não apenas na reunião que
tive no mês de julho com o pessoal que está organizando o Encontro Nacional de
Comunidades Remanescentes de Quilombos, assim como
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com o Professor

Olimplo Serra, passando por vários Estados brasileiros, demos esse mesmo tipo de
informação.
A nossa idéia era, ainda este ano, tentar fazer algumas titulações de
comunidades remanescentes de quilombos, e citei até alguns exemplos com os
quais poderíamos trabalhar, que tentaríamos titular ainda este ano, que são: Rio da
Rãs, Flechai, Oriximiná,

comunidades que estão num processo jurídico mais

avançado, e a nossa idéia era fazer esse tipo de titulação este ano para criarmos
aquilo que os advogados chamam de jurisprudência, para que, a partir do próximo
ano - e esse não é um processo de longo, médio ou curto prazo - é uma coisa que
extrapola, vai entrar por 96, 97, · 98 e assim por diante. É preciso criarmos
jurisprudência para continuar trabalhando, mas se neste ano, por ser o ano do
tricentenário - e por isso ser emblemático, simbólico, em que existe vontade política
- conseguíssemos fazer algumas titulações, em tomo de três ou quatro, para criar
essa jurisprudência e a partir do próximo ano entrarmos mais profundamente nas
demais comunidades que estamos estudando e levantando.
Foi exatamente isso que tinha observado e que talvez não tenha
ficado claro para algumas pessoas.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Com a

palavra a Sra. Jacy Proença.
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A SRA. JACY PROENÇA - Sr. Presidente, de certa forma fiz questão
de fazer uso da palavra agora porque daqui a pouco, companheiros, teremos de
nos retirar, estamos retornando lá para a nossa terra, Mato Grosso.
Sou a Prof" Jacy Proença, da Direção Nacional do Grupo de União e
Consciência Negra, e confesso que geralmente nós, até mesmo do movimento, na
nossa militância, temos criticado muito a omissão por parte dos Poderes
constituídos, tanto o Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário.
Nosso grupo de consciência negra recebe com grande contentamento
notícias - e, nesse caso, até acompanhando de perto todo esse processo exatamente por um desses poderes que geralmente são o centro de nossos
ataques e de nossas críticas, exatamente por essa omissão. Também não viemos
com a crença de que o que fosse apresentado aqui viesse a ser exatamente o
projeto que seria o produto final de todo esse trabalho, como disse a Procuradoria.
Há uma série de tramitações e de discussões com uma relação de forças muito
grande, se eles sofrem mesmo alterações. Por mais unificado que esteja o
movimento, quando entra qualquer projeto, sabemos que o produto final sai

.,

diferenciado .
Não há, de certa forma, unidade em torno do que foi dito ainda em
termos do movimento negro como um todo e conseqüentemente isso não deveria
ocorrer aqui nesta Casa, como em

outras no âmbito

estadual. Nesse caso,

também só venho reforçar o que havia dito ontem, que é parabenizar essas
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iniciativas que vejo como brilhantes, principalmente vindo de quem veio, ou seja, da
Senadora Benedita da Silva e de Deputados como Alcides Modesto e os demais
que assinam essa propositura.
Então, isso de certa forma nos trouxe até aqui e nos levou a conhecer
situações que até então não conhecíamos, realidades diferenciadas, discussão em
nível jurídico, de processo legislativo, e para nós isso também é extremamente
necessário, principalmente agora quando retornarmos para o nosso Estado, onde o
embate vai ser também muito grande. E lá, da mesma forma como o Deputado
Alcides

Modesto e

a

Senadora

Benedita da Silva fizeram aqui, temos

Parlamentares, que mesmo não sendo da corrente política em que atuamos, não
sendo do mesmo partido, o Partido Socialista Brasileiro, lá há Deputados que são
de outros partidos e que também vêm tomando esse tipo de iniciativa de trabalhar
essa questão, e nós temos de apoiar se de fato queremos que essas titulações
saiam e dependem exatamente desta Casa, desses Parlamentos para que de fato a
coisa venha a acontecer, venha a amadurecer e tomar corpo e de fato venha a se
efetivar.
Então, nesse sentido, quero parabenizar e dizer que concordamos
plenamente com a proposta do companheiro e temos, enquanto movimento negro,
a necessidade de estar acompanhando todo esse processo pari passu. Por isso, a
concordância desta Comissão de estar mesmo acompanhando, não só no sentido
da vigilância, mas de estar contribuindo efetivamente até para os momentos que
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vão ser bastante combativos nesta Casa com relação a essa questão, e que talvez
precisaremos ter um grupo que represente essas diversas organizações para vir a
se posicionar e até a orientar os Parlamentares, a encontrar o melhor caminho, uma
alternativa para que essas propostas venham a ser aprovadas
Então, era basicamente

no Parlamento.

isso que tinha a dizer. Infelizmente, por um

problema de vôo, teremos de nos retirar neste momento, mas colocamos a nossa
entidade, o Grupo de União e Consciência Negra, à disposição desses trabalhos no

sentido de reforçar e contribuir com toda essa nossa luta. (Palmas)
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Obrigado,
companheira. Daqui a pouco vai começar a votação, mas anuncio aqui que o
ex-Deputado Geraldo Pastana, Secretário Agrário Nacional do PT, esteve presente
até esse minuto aqui na reunião, mas teve de se retirar; o Deputado Fernando
Ferro, que é do PT de Pernambuco, o Deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás,
coordenador do Movimento Nacional do Direitos Humanos e o Deputado Gervásio
Oliveira, do Partido Socialista Brasileiro do Amapá. O Dr. Álvaro Augusto Ribeiro
Costa já está aí de volta, ele esteve aqui ontem,

e daqui a pouco vem para a

mesa.
A proposta da coordenação é a seguinte:

cada um da Mesa, se

quiser, pode usar o tempo rapidamente, para depois entrarmos na fase final.
Com a palavra o Deputado Gervásio Oliveira.
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O SR. DEPUTADO GERVÁSIO OLIVEIRA - Obrigado, Deputado
Nilmário Miranda, até peço as minhas desculpas antecipadas porque já estão nos
chamando e começou a votação no plenário, o tempo que temos aqui é muito
corrido, a nossa vida aqui é muito corrida. Deixo registrado que no meu Estado sou do PSB, Amapá - também existe um quilombo chamado Quilombo do Curiaú.
No Norte, existem dois quilombos: o

de Oriximiná, no Estado do Pará, e o

Quilombo do Curiaú, no Estado do Amapá, de onde sou originário.
Recentemente estivemos - voltados que somos para a luta da
negritude no Estado brasileiro - na Fundação Palmares pela passagem do
tricentenário de Palmares, quando verificamos que o Quilombo do Curiaú não
estava incluído na agenda nacional. Infelizmente talvez por causa da distância, e
naquela oportunidade, no contato que fizemos com a Fundação Palmares, tivemos
a grata felicidade de incluir o Quilombo do Curiaú na agenda nacional dos festejos
do tricentenário de Palmares, em que foram lançados o selo nacional e o cartão de
telefone nacional, o que foi exaltado com muito brilhantismo, por sinal.
Quero dizer também que a nossa luta lá, do Quilombo do Curiaú, é

o

exatamente pela titulação de suas terras, igual a tantas outras. Felizmente, o
Quilombo do Curiaú faz parte de uma APA e talvez por isso não tenha ainda sido
invadido pelos posseiros, mas envidamos esforços nesse sentido e gostaríamos e
contar com a ajuda de vocês para que para que as terras do Quilombo do Curiaú
fossem tituladas.
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Obrigado, Deputado Nilmário Miranda e Deputado Alcides Modesto.
(Palmas).
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) - Muito bem.
Combinei com o Deputado Alcides Modesto o seguinte:

vou votar e depois volto

para S.Exa. poder ir, para darmos continuidade e esperarmos a chegada do
Ministro a fim de caminharmos para o encerramento.
Quero só dar uma informação: o Brasil já tem o primeiro prisioneiro de
consciência, declarado pela Anistia Internacional ontem. Desde 1984, o Brasil não
freqüentava a lista de prisioneiros de consciência da Anistia. Desde ontem, voltou a
freqüentar. Ê um seringueiro, Antônio Batista de Macedo, fundador de associações
e de cooperativas de seringueiros no Acre. Em 1991 abriu-se um processo contra
ele por resistência à ordem de despejo, um empate, aquele empate pacífico que
fazem para pedir o despejo das áreas dos seringais. Ele foi condenado, por
desobediência à ordem judicial, a 16 meses de prisão e no dia 20 de setembro se
apresentou em juízo, declarou-se inocente e recusou-se a assinar o compromisso
de comparecer mensalmente para cumprir, em regime aberto, a

prisão.

Recusou-se e então foi imediatamente preso e a Anistia o declarou ontem
príslcneiro de consciência.
Ê importante todos saberem. Hoje o Conselho de Defesa dos Direitos
. da Pessoa Humana escolheu duas pessoas para irem até o Acre e manifestarem o
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desagrado e a Anistia pede a imediata e incondicional libertação do Antônio
Macedo.
É importante todos saberem para poderem se manifestar sobre esse caso que não
teve a divulgação que merece.
Trouxe para alguns o projeto de lei sobre trabalho escravo, que é
assinado pelos Deputados Paulo Rocha, Alcides Modesto, por mim e outros, no
mesmo esquema de várias Comissões. Há três anos debatemos esse projeto.
Todos os que quiserem a minuta podem pegar aqui.
Vou passar a palavra ao Deputado Alcides, que depois a passará para
os outros dois e daqui a pouco estarei de volta.
O SR. DEPUTADO ALCICES MODESTO· Estamos seguindo a lista
de inscrição, depois passamos a palavra aos membros da Mesa, Eu queria apenas
prestar uma informação, porque no calor do debate desta tarde, nós , fomos
esquecendo aquilo que construímos ontem e

hoje pela manhã. Quero apenas

resgatar isso para que as coisas fiquem bem claras, porque prezo a transparência

r,

dos processos.
Nós, pela manhã, depois de termos debatido muitas questões
polêmicas dos projetos, combinamos o encaminhamento de criar um grupo de
assessores, técnicos e representantes do movimento que pudessem estar aqui em
Brasília acompanhando e participando do processo de emendas aos projetos que
estão em tramitação junto com o Relator. Houve o entendimento que todas as
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contribuições

iriam ser recebidas pela Mesa para servirem de referência na

discussão da possibilidade compatibilizar ou não essas contribuições, porque têm
umas que podem ser compatibilizadas e outras não, até pelo entendimento da
inconstitucionalidade que se pode ter. Não se vai colocar o projeto para ser
ridicularizado e, quando for à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça,
ser considerado inconstitucional. Temos também de respeitar as regras do jogo da
luta aqui dentro. Muitas vezes, o calor do debate sai daqui e vai para a luta na
sociedade, nos problemas que cada

um está enfrentando,

nos próprios

movimentos, e esquecemos que também há um limite do processo institucional, ou
seja, regimental do Parlamento, aquele rito que temos de obedecer. Então, não
vamos sonhar, temos de trabalhar com muita clareza em cima disso.
Uma das coisas que precisamos entender é que, mesmo que
coloquemos nossa proposta aqui, ninguém pode impedir que qualquer Deputado
faça emenda ao projeto, porque vamos ter força de derrotar ou não as emendas
que consideramos prejudiciais ao projeto e acatar aquelas. Tem voto para acatar o

,.

que queremos, que acate ou rejeite. Esta vai ser a disputa da correlação de forças
aqui dentro. Não vamos esquecer isso. É por isso que também estamos
preocupados em pôr aqui uma correlação de forças institucionais parlamentares
para conduzir a tramitação dos projetos - as quatro Comissões estão-se
comprometendo.
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Por isso, considero importante, pelo menos na Câmara - como está
tramitando no Senado é outra coisa, porque as duas Casa têm autonomia no rito do
processo -,

o fato de o Presidente da Comissão de Educação e Cultura ser

reconhecido pela Câmara, pelo Regimento Interno, como a Comissão de Mérito
desse projeto. É importante esta Comissão, porque a Comissão de Constituição e
Justiça vai apenas dizer se é constitucional ou não, se está de acordo com as
regras. O mérito do conteúdo desse projeto é exatamente a Comissão de Educação
e Cultura quem vai analisar.
Ora, se o Presidente hoje pela manhã disse que estava disposto a
avocar a Relataria desse projeto, acredito ser proposta que politicamente não
deveríamos desperdiçar. Quando S.Exa. diz que vai, como Relator, chamar esse
grupo técnico para nos ajudar a fazer as correções que se fizerem necessárias em
termos de substitutivo, pode fazê-lo. O projeto em tramitação serve de basé, mas
o Relator é a peça chave para introduzir essa ou aquela modificação, inclusive um
substitutivo.
Quando estávamos planejando este Seminário, por conta das

l"I

dificuldades logísticas, tivemos de adiar e somente nesses dois dias conseguimos
realizá-lo. Conseguimos falar com o Presidente da Comissão e dizer que
aguardaríamos o Seminário e só depois o Relator iria elaborar o relatório. As coisas
estão sendo preparadas com todas as divergências de pontos de vista. Vamos
agora ver se queremos ou não que esse projeto ande, ou se queremos que vá para
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a "cucuia", mas que estes assumam a responsabilidade perante os remanescentes
de quilombos pelas dificuldades que estão tendo pela falta de regulamentação do
art. 68. Que assumam publicamente essa responsabilidade e não digam que é por
falta de iniciativa do Legislativo que não há uma lei para regulamentar.
Quero deixar bem claro: se querem inviabilizar a regulamentação do
art. 68, que o façam, mas assumam publicamente a responsabilidade e não a
venham jogar sobre o Legislativo, dizendo que este não tomou a iniciativa de fazer
a regulamentação que vem sendo solicitada pelas bases do Movimento Negro nas
comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Isso não nasceu só da
cabeça de Deputado, mas da experiência de luta concreta, como eu disse ontem.
Quero deixar isso bem claro.
O projeto está aqui à disposição para ser melhorado. Quem tiver
competência e proposta para melhorá-lo, tudo bem. Agora, se for para criar caso,
não. Só para inventar chifre em cabeça de cavalo também não dá, a paciência
também se esgota quando se quer complicar desnecessariamente. Acho que as
questões polêmicas foram levantadas, estão devidamente anotadas e levadas em
consideração. Há um grupo responsável que tem estudos acumulados e
acompanhamento das questões no nível jurídico, histórico, antropológico e das
lutas concretas. Vamos nos juntar e produzir o que for melhor. Esta é a disposição.
Não tenho dificuldade alguma, como autor principal do projeto, de estar aberto e

Pág.63

disse isso desde o primeiro dia: o projeto está aqui para contribuirmos para sua
melhoria. Não tenho dificuldade alguma.
Agora, vamos também reconhecer os limites das coisas, não tenho
pretensão de resolver todas as questões do Movimento Negro do Brasil. Esse é um
outro campo em que vocês têm a liberdade de levar à frente essa luta. Esse projeto
não pode ter essa pretensão, ele está no limite de querer regulamentar o art. 68,
especificamente das comunidades remanescentes de quilombos e, na medida em
que esse processo for se realizando, com certeza o próprio andamento da
carruagem vai fazendo com que a lei seja até modificada mais adiante. Inclusive
vou modificar a redação do art. 68, como V.Exas. propuseram hoje. Tudo isso está
aberto para o futuro, mas, no momento, não adianta querermos dar um passo maior
do que podemos. O santo é de barro mesmo, o negócio aqui não é fácil.
Fiz essas ponderações no início, ontem, em face da , minha
preocupação. Estamos querendo unificar as nossas forças que estão favoráveis às
comunidades negras, queremos superar essas dificuldades, porque o embate vai
ser lá com as forças contrárias. Os nossos inimigos não estão aqui dentro, com
certeza. São aqueles que estão interessados em construir uma alternativa. É nesse
aspecto que

gostaríamos de avançar agora,

amarrar efetivamente. Todas as

contribuições estão aí, vamos pô-las na mesa, sentar com o Relator e dizer que
pode ser feito assim ou não, inclusive com o pessoal técnico que nos vai dizer dos
limites técnicos do encaminhamento do projeto de lei aqui dentro desta Casa,
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porque são outros limites também do rito do Regimento Interno e das regras do jogo
aqui dentro.
Isso está também no pano de fundo, e eu gostaria de ouvir agora,
depois de todo esse debate, da Mesa e de V.Sas. se de fato o que acumulamos
nesses dois dias pode se transformar em uma proposta resolutiva de sugestões
para o Relator encaminhar devidamente, melhorando os projetos que aí estão.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Eu gostaria de pedir um
esclarecimento ao Deputado.
V.Exa. se referiu à tentativa de tumulto, de querer extrapolar o que
está além das nossas possibilidades. Quem foi, Deputado, que fez algum tumulto,
que procurou extrapolar esses limites, que foi insensível a isso? V.Exa. se referiu
especificamente a que pessoa ou órgão que se manifestou durante estes dois dias
aqui no Seminário?
O SR. DEPUTADO ALCICES MODESTO - Nós, desde o primeiro dia,
estamos discutindo dois aspectos; um que foi trazido desde o primeiro dia até
chegar à última tarde. Existe a posição de dizer que é auto-aplicável e não se tem
de fazer coisa alguma. Vamos ser claros e dizer: "É autc-aplicável". Então, a
auto-aplicabilidade do art. 68 é suficiente para resolver todas as questões que estão
ai dos remanescentes de quilombos. Essa é uma posição que, acredito,
superamos.
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Entendo que no processo das discussões, mesmo entendendo a sua
auto-aplicabilidade,

há necessidade de regulamentação para encontrar uma forma

de aplicá-lo. A maneira de tornar essa auto-aplicabilidade
que está fica dependurada.

possível, porque do jeito

Por mais que esteja convencido que é auto-aplicável ou

não, eu disse para não entrar no mérito desse debate. Do jeito que aí está, até hoje
não foi possível aplicar. Este é o fato concreto,

e

a partir dele estamos elaborando

essa lei. Então, ela é limitada e não vamos querer fazer com que extrapole o que é
possível abarcar. Ela não pode abarcar mais do que o que se propôs. Isso não
impede que a luta continue, meus amigos, ninguém está impedindo isso, mas
outras leis podem surgir. Esta não é a primeira nem a última, outras lei poderão e
deverão surgir no processo de conquista de novos espaços políticos e institucionais
do próprio Movimento Negro. Este é o meu entendimento.
Entendemos o seu limite para não exigir dela mais do que pode dar.
Se esticar demais, vai arrebentar a corda. É nessa compreensão que digo que
deveríamos ter a capacidade de limitar onde essa lei pode chegar, sem com isso
fechar as possibilidades de obter novas conquistas, e também compreender o
momento político. Trata-se de uma correlação de forças. Da mesma forma, estamos
com um projeto de lei que visa regulamentar para o mini, pequeno, médio e grande
produtores

a questão dos financiamentos agrícolas, que não sai do canto na

Comissão de Agricultura porque os interesses dos grandes produtores e dos
latifundiários não deixam que o projeto ande.
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Este tem uma certa sensibilidade, por conta até da conjuntura histórica
que estamos vivendo e não podemos desperdiçar este ano, não é apenas para
peça de enfeite comemorando qualquer programação do Governo. Este tipo de
discussão, para mim, não deveria ter entrado no mérito desse Seminário.
Discutimos esse projeto não para trazer mais um enfeite para o Governo sair por aí
se vangloriando que agora tem uma lei aprovada pelo Presidente da República.
Creio que seria ridículo se caminhássemos nesse sentido.

É possível que a sua tramitação, pelas motivações deste ano, tenha
mais facilidade do que se deixarmos para depois. É este o meu entendimento.
Portanto, taticamente, deveríamos entender um certo oportunismo histórico que
estamos tendo e não podemos desperdiçá-lo. E aí ficamos um pouco ...
As suas considerações fizeram-me entender que eu estava fazendo o
papel de criar uma lei agora e amanhã o Presidente Fernando Henriqúe vai
aprová-la e estará com um trunfo para tirar média. Isso S.Exa. fará com certeza.
Mas estou deixando isso por conta da demagogia do Governo no que se refere a
muitos problemas do povo brasileiro, inclusive esse. Mas não iria me orientar por
esse critério no meu trabalho.
O SR. VALDÉLIO SANTOS SILVA - Deputado, creio que houve um

desentendimento. Referi-me especificamente a iniciativas que podem levar o
Presidente da República a tomar atitudes demagógicas dessa ordem, em cima da
miséria e da tragédia do povo negro no meio rural.
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Em relação especificamente ao debate, fomos muito objetivos ao fazer
uma proposição muito positiva. Gostaríamos que fosse entendida dessa forma
pelos formuladores do projeto, inclusive, V. Exa.. É o seguinte: fomos convidados
,..

pelos Deputados para um Seminário com a participação de organizações do
Movimento Negro, com as comunidades negras rurais, com os intelectuais que
tratam desse assunto e com as associações profissionais. Qual é a finalidade desse
Seminário? Para discutir, apreciar e melhorar o projeto, a fim de que tenha uma
redação suficientemente ampla, para contemplar os interesses das comunidades
negras rurais. Então, se é esse o espírito da convocação do seminário, a nossa
sugestão foi no sentido justamente de criar, ao final desse nosso encontro - quer
dizer, eu entendi que deveria ser após essa discussão - um grupo de trabalho que
pudesse aproveitar aquilo que de contribuição foi apresentado no Plenário.
Objetivamente, não foram feitas contribuições por parte dos participantes1

Que

essas pessoas formem um grupo de trabalho que faça a sistematização dessas
contribuições para que se incorporem aos projetos que forem aqui apresentados . É
essa a intenção. Se isso for feito, é possível que o projeto tramite com a riqueza da
participação de todas as pessoas que estiveram aqui presentes.
Nós, do Movimento Negro Unificado, participamos deste Seminário e a
nossa intenção foi a de contribuir no sentido de que encontremos caminhos -- os
termos foram esses - para resolver o impasse, com boa vontade de quem, mesmo
tendo diferença, tem ao mesmo tempo interesses comuns, que são justamente os
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de

encontrar

um

denominador

que

signifique

comunidades negras rurais. E não estamos

resolver

o

problemas

das

neste Seminário, em hipótese alguma,

com nenhum outro sentido nem nos manifestamos dessa forma com a intenção de
tumultuar ou de quem sabe tentar resolver todos os problemas da população negra
do Brasil. Não seríamos, em hipótese alguma, ingênuos nem

acreditaríamos que

seria essa a alternativa. Muito pelo contrário.
O SR. PRESIDENTE

(Deputado

Alcides

Modesto)

- Portanto, creio

que o entendimento por mim manifestado coincide agora com o que S.Sa. acaba de
expor. Considero,
Presidente

então, aquela proposta da parte da manhã, como o próprio

da Comissão

de Educação

e Cultura

referendada e reafirmada na parte da manhã.

o fez e recebeu

a adesão

Deve-se então constituir o grupo e

as propostas serão analisadas. (Palmas.)
O horário já está-se esgotando e passaremos agora para a' última

etapa, que é a do encerramento, e convidamos os componentes da Mesa para suas
últimas e breves considerações.
Com a palavra o Sr. Dimas Salustiano da Silva.
O SR. CIMAS SALUSTIANO DA SILVA - Discutimos um dispositivo
da Constituição Federal de 1988 e

foi o

possível que se pôde fazer naquele

momento histórico, até onde foram as nossas forças. Tanto é que estamos
discutindo o art. 68 das Disposições Transitórias.
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A questão indígena conseguiu colocar nas Disposições Permanentes
um capítulo inteiro da Constituição. Reproduziu, portanto, as nossas forças no
momento constituinte. Creio que o Movimento Negro está desafiado, neste
momento, a

elaborar inclusive propostas,

iniciativas legislativas, iniciativas

populares de lei, onde o negro não mereça apenas uma tratativa no campo do
Direito Penal, porque até hoje tratamos de discriminação racial no campo do Direito
Penal, mas que tratemos a questão do negro a partir de liberdades civis, direitos
políticos e acesso à cidadania. Mais do que isso, esse momento foi oportuno para
isso.
No Estado social e democrático de Direito o Executivo não legisla
apenas por meio de medidas provisórias, mas tem toda uma normatividade que
faculta hoje ao Executivo essa tarefa e cada vez mais ao Parlamento um caráter
fiscalizatório. Mas não podemos perder a expectativa do que nos concerna em
1995: a possibilidade não apenas de fazermos uma comemoração ao passado, mas
termos um compromisso com o presente, porque as constituições dirigentes têm
uma resposta ao passado que foi do escravismo colonial. Mas elas são
prospectivas, porque são uma mensagem para o futuro. Futuro, enfim, de um
Estado brasileiro que suporte as diferenças e o seu limite

é a Constituição.

(Palmas.)
O SR. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS - Eu nada teria a dizer além
do que o Deputado já conclamou. Apenas agradeço a V.Exas. a oportunidade de
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mais uma vez estarmos enfrentando esse problema. Acho que tudo que é novo
inicialmente nos assusta e depois causa- nos certa perplexidade, até que possamos
aos poucos acertar. Primeiro os nossos consensos e depois o consenso com o
Plenário do Congresso Nacional, que representa todas as forças políticas
organizadas do País.
O que é mais interessante, já na perspectiva analisada pelo Deputado
Alcides Modesto, é que a alta executoriedade, a alta aplicabilidade legislativa já é
uma discussão superada. Não temos mais que discutir isso. Os projetos já estão aí
e não tenho dúvidas de que serão uma grande contribuição para determinar a
responsabilidade dos órgãos do Estado em relação a essa dívida imensa que tem
com todas as minorias, em especial, com as comunidades remanescentes de
quilombos. A omissão dos sete anos foi muito interessante para o próprio Estado,
porque ele deixou de enfrentar um problema e deixou de gerar recursos que, serão
necessários para enfrentar essas dificuldades. E esse seguramente é o desafio que
se apresenta não só para o Estado brasileiro, para a sociedade, mas, de algum
modo, para todas as tentativas de inclusão social quando falamos de minorias,
quando falamos de exclusão.
Para finalizar, um encontro como este não seria produtivo se não
houvessem mesmo divergências, posições contrárias em relação aos dois projetos,
em relação até ao modo como se deve operacionalizar o art. 68. Até não é má a
idéia de reformulá-lo, uma vez que ele traz em si imperfeições que são limitadoras.
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Então, essas divergências fazem com que o debate não só enriqueça com as
diferenças, com a experiência pessoal de cada um, mas que juntos consigamos
estabelecer uma rotina de ação agora no Congresso Nacional em que viabilizemos
uma tramitação extremamente célere desse Projeto, o que normalmente não
;a

pensaríamos se não tivéssemos algumas oportunidades históricas.
Primeiro, a união de várias Comissões em cima desse mesmo Projeto.
Isso é importantíssimo . A reunião entre as Comissões de

Agricultura, de

Educação, de Direitos Humanos e de Minorias é importantíssima para uma maior
rapidez desse projeto.
Segundo, a oportunidade histórica de comemorarmos os 300 anos
desse grande marechal do povo, como dizia o nosso amigo Olímpio Serra e que,
apesar da sua importância histórica neste País, como bem lembrou o Prof. Joel
Rufino, talvez seja até muito maior do que a Inconfidência Mineira, que durou
alguns poucos anos. Palmares, que resistiu 100 anos, é muito menos lembrado e
ainda não existe a dimensão histórica do seu reconhecimento passado, mas que
esse reconhecimento não seja apenas do que passou, mas que seja também uma
garantia às comunidades negras e a todo o movimento negro presente no que é
possível fazer hoje e evidentemente sonhando com um mundo melhor que possa
ser idealizado amanhã. Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alcides Modesto) - Com a palavra o
Sr. Valdélio Santos Silva, para suas considerações finais.
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O SR. VALDÉLIO

SANTOS

SILVA

- Eu agradeço à Câmara dos

Deputados pelo convite que permitiu ao Movimento Negro Unificado estar presente
a este debate. Reafirmo que, de alguma maneira, procurei fazer um esforço no
sentido de expressar o ponto de vista não apenas do MNU, mas também de outras
organizações que discutem esse mesmo assunto. E esse nosso esforço de estar
presente de alguma forma é a continuidade, é um prolongamento de um trabalho
desenvolvido há tão longo tempo, no sentido de darmos uma contribuição positiva
para que tenhamos um futuro diferente do nosso presente.
Creio que o meu estilo pessoal é esse. Sou amante da polêmica, sou
amante da discussão aberta e faço isso em qualquer lugar. Os Parlamentares, que
são políticos, deveriam compreender isso, deveriam ter a sensibilidade de entender,
inclusive, esse tipo de manifestação. Nós temos pressa - e conversava com um
amigo, dizendo-lhe que já estou na meia idade - porque já não almejo nada para
mim pessoalmente, já tenho de pensar em meus filhos e, daqui a uns dias, em
meus netos.
Portanto, a nossa tragédia tem um ritmo diferente daquela vivida pelos
demais povos aqui no Brasil, onde as pessoas brancas são garantidas socialmente
no- estatuto, com privilégios, condições sociais, têm uma posição da sociedade, que
difere, na essência, daquela atribuída a nós, negros. Somos feitos, em boa parte,
de emoção, porque nossa vida em si é feita de emoção, de um sentimento que a
sociedade não pode, por tão longo tempo, desconhecer que existe essa tragédia. A
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humanidade reconheceu a tragédia judaica e os países que cometeram as
barbaridades contra o povo judeu

desculparam-se publicamente. A sociedade

branca no Brasil desculpou-se pela tragédia praticada contra a população negra?
-"

Estamos lutando agora para sermos reconhecidos e termos direitos elementares:
de sobrevivência; de não sermos confundidos na rua com ladrões; à posse de
terras por nós já conquistadas no passado. Os direitos pelos quais lutamos hoje já
foram ultrapassados por outros povos. Daí, em certa medida, essa nossa
permanente irritação no momento e na ocasião em que se trata de assuntos que
dizem respeito a nós.
Queremos, em última instância, que haja sensibilidade suficiente para
que os projetos em tramitação sejam melhorados. Queremos que, mais do que isso,
eles sejam aprovados. E o fazemos porque compreendemos que essa conquista
imediata pode servir como referência para outras conquistas que são tão
importantes que, provavelmente, poderemos mais tarde, amanhã quem sabe, dizer
que é possível confiar em que a nossa humanidade negra é finalmente
reconhecida.
Muito obrigado. (Palmas.)
O

SR.

PRESIDENTE (Deputado Alcides

Modesto) -

Pela

programação, já estaríamos no horário do encerramento, com a apresentação do
documento, previsto para as 17h15min. Parece-me que a

elaboração do

documento final seria prematura, porque o encaminhamento foi de constituir um
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grupo que tomaria todas as contribuições.

Está sendo feita a memória deste

seminário, tudo o que foi dito aqui, tudo o que se discutiu nesses dois dias está
gravado. Pediríamos inclusive urgência na transcrição das fitas gravadas também
como uma referência

e os documentos de contribuição que começam a chegar

serão analisados por esse grupo que será constituído.
Creio que deveríamos agora explicitar um pouco qual é, de fato, esse
grupo que vai ser constituído ou, pelo menos, traçarmos um critério para definir o
número de pessoas,

quem vai se dispor

a participar,

porque

agora deve-se

arregaçar as mangas e se dispor a trabalhar.
Pela manhã houve uma sugestão
funcionar.

Os próprios

representantes
definir

isso

assessores

já estão

e é bom explicitar se isso vai
trabalhando

nos projetos

e

os

das entidades científicas que estão aqui e do Governo poderiam
para

que

não

tomássemos

uma

decisão

aqui

e ela

não

se

operacionalizasse.
Como o Sr. Coordenador está presente, vamos passar novamente a
coordenação
palavra

final

para S.Exa. Eu apenas queria dizer que
do

encerramento
encaminhamento

painel

previa

e já

um

estamos

documento,

que foi proposto

na fase
estávamos

de um grupo

já avançamos,

do encerramento.
discutindo

agora, na
Como

exatamente

o
o

que vai recolher

toda a

contribuição deste Seminário como referência para o relatório, conforme

o próprio

Presidente da Comissão de Educação e Cultura se dispôs a fazer.
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O SR. COORDENADOR

(Deputado Nilmário Miranda) - O Deputado

Alcides Modesto deve votar "não" ao ressarcimento de rádio e

televisão por

programa eleitoral.
Então, creio que este painel pode ser considerado encerrado. Vamos
compor a Mesa para o encerramento do encontro. Obrigado, Professor Dimas
Salustiano da Silva, Professor Aurélio Virgílio Veiga Rios e Sr. Valdélio Santos
Silva. (Palmas.)
Vamos compor a Mesa. Quero convidar o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro
Costa, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Subprocurador da República,
para tomar assento à Mesa. (Palmas.)
Os Presidentes de Comissão estão todos aqui relacionados, mas
estão todos votando. Trata-se de votação nominal. Vai haver duas votações
seguidas.
Eu quero convidar o representante do Ministério da Cultura, Marcelo
Gentil. (Palmas.).
O representante do Ministério da Agricultura não está presente.
Temos um problema pois estavam presentes os quatro Presidentes
de Comissão, três estão votando. Creio que vamos ter de fazer da maneira que for
possível.
Primeiramente o Dr. Marcelo Gentil, representante do Ministério da
Cultura, vai fazer uso da palavra. Tem a palavra V.Exa.
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O SR. MARCELO GENTIL - Meus amigos, ainda há uma semana, em
uma reunião no Ministério da Cultura, com o nosso Ministro, outros técnicos do
Ministério da Educação e alguns convidados que trouxemos a Brasília para discutir
um pouco no âmbito do Ministério da Cultura assuntos pertinentes ao art. 68 das
Disposições Constitucionais Transitórias eu dizia que, no ano de 1995, nós
chegamos à Fundação Palmares - e quando falo nós é a gestão da qual faço parte,
eu e o Prof. Joel Rufino. Essa fundação nasceu junto com o art. 68 da Constituição
Federal, já que a Constituição Federal foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988
e a Fundação Palmares nasceu no mês de agosto, também de 1988, de 1988 até o
ano de 1994. Essa Fundação, com as características e a especificidade que tem,
não tomou conhecimento no sentido de dar praticidade ao art. 68, no sentido de
pelo menos tentar resolver o problema que aflige as comunidades remanescentes
de quilombos. Essa era uma situação que não podia continuar assim.
Nós

decidimos

e

colocamos

no art.

68

as

comunidades

remanescentes de quilombos como um projeto, um programa, uma meta prioritária
de nossa gestão dentro da Fundação Cultural Palmares.
Conhecíamos a problemática das comunidades remanescentes de
quilombos muito superficialmente, mas desejávamos resolver o

problema.

Idealizamos, então, realizar um seminário de comunidades remanescentes de
quilombos. Antes disso, resolvemos organizar um seminário interno, no âmbito da
Fundação Cultural Palmares, para, com especialistas da área do Direito, das
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Ciências Sociais, de História e pouquíssimas pessoas de movimentos negros, já
que foi uma Comissão bem pequena, discutirmos internamente e, dessa maneira,
ficarmos com o subsídio de acumular conhecimentos para abordarmos a questão.
Isso foi feito no mês de agosto de 1994.
De 24 a 27 outubro - se não estou enganado, a data foi essa -,
realizamos na ESAF (Escola de Administração Fazendária), um Seminário Nacional
de Comunidades Remanescentes de Quilombos. Para esse grande seminário,
convidamos esses mesmos especialistas que estavam na nossa reunião interna e
outros mais que atuam nessa mesma área; convidamos pessoas de entidades do
Movimento

Negro,

principalmente

as

entidades

que

trabalham

fazendo

levantamento ou dando assessoramento para essas comunidades remanescentes
de quilombos; convidamos representantes de organismos do Governo Federal que
têm tudo a ver com essa questão do art. 68, como, por exemplo, a Procurádoria
Geral da República, o INCRA e outros órgãos mais, e convidamos, sobretudo,
representantes das próprias comunidades e viabilizamos a presença de todas
essas pessoas aqui em Brasília.
Chegamos a uma série de encaminhamentos nesse grande seminário
e um deles foi o de que a Fundação Palmares deveria realmente se debruçar no

sentido de fazer com que

o art. 68 passasse a ser cumprido. Com todas as

dificuldades, com toda a falta de orçamento, com toda a falta de pessoal,
conseguimos formar um grupo que, de vez em quando até brinco e digo que é um
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grupo clandestino, já que essas pessoas não são servidoras da Fundação
Palmares, são do Ministério da Cultura. Então, conseguimos levar clandestinamente
- desculpem-me o termo - para a Fundação Palmares o Professor Olímpio Serra e
a Professora Ana Guita, que estão coordenando esse programa. Assinamos um
convênio com a ABA (Associação Brasileira de Antropologia). Não sei se falei com
o Prof. Olímpio Serra, mas ontem tivemos uma posição positiva sobre aqueles
recursos extraorçamentártos que tínhamos solicitado para encaminhar os trabalhos
relativos ao art. 68, foi aprovado ontem e, apesar de não estar ainda em nosso
caixa, o recurso já foi sinalizado para nós, o que é um grande avanço. Dessa
maneira, não mais agora na teoria, não mais apenas na vontade política, mas na
prática mesmo, vamos começar de fato a trabalhar e a viabilizar o art. 68.
Este Seminário que está

sendo realizado pela Câmara dos

Deputados, com a participação de quatro Comissões da Casa e mais a Fundação
Cultural Palmares é mais um passo importante nesse sentido. Dessa forma, quero
parabenizar a Câmara dos Deputados que, muitas vezes não apenas nós, mas toda
a sociedade critica, e não apenas o Poder Legislativo, mas os diversos segmentos
do Estado, acusando-os de inoperantes. As vezes, criticamos o Estado pelo fato de
nada fazer e, quando o Estado se propõe a fazer algo, procura viabilizar algum
procedimento para resolver problemas as pessoas criticam do mesmo jeito, o que é
inclusive salutar. Essas críticas todas são, a meu ver, construtivas.
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Este seminário, então, é um grande passo para que a Fundação
Palmares, juntamente com os Ministérios da Cultura e da Agricultura e com o Poder
Legislativo tenham condições de resolver definitivamente os problemas que afligem
as comunidades remanescentes de quilombos e para que, dessa maneira,
possamos começar o mais rápido possível a titular as terras pertencentes às
comunidades remanescentes de quilombos, como determina o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Para concluir, quero dizer que existe uma série de pessoas que são
contrárias a que se tenha algum tipo de procedimento no sentido de regulamentar

.
o art. 68 e há outras pessoas que defendem ferrenhamente a regulamentação
desse artigo. Fazendo uma analogia, eu outro dia estava até brincando, dizendo o
seguinte: nem todo brasileiro é carioca, mas todo carioca é brasileiro. Quando se
diz isso, está- se dizendo que o baiano, o paulista, o mineiro, todos elés são
brasileiros e, então, todos eles são iguais aos cariocas.
Eu usei esse exemplo para dizer o seguinte: no momento em que
regulamentarmos o

art. 68, resolvemos o problema daqueles que dizem que

defendem a idéia de que o artigo, para ter praticidade, precisa ser regulamentado.
Mas também estamos resolvendo, continua resolvido o problema do art. 68 do
ponto de vista daqueles que dizem que o referido artigo não precisa ser
regulamentado, porque, com ele regulamentado, poderemos dar a ele praticidade
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do ponto de vista daqueles que querem a regulamentação, mas também do ponto
de vista daqueles que acham que não precisa dessa regulamentação.
Por isso, agradeço a todos pela presença . Sinto-me honrado, em
nome da Fundação Palmares, em nome do Ministério da Cultura, com a
contribuição que todos deram e espero que tenhamos condições de continuar
marchando juntos para resolver os problemas das comunidades remanescentes
dos quilombos que é um problema de todos nós.
Quero, mais uma vez, só para terminar, reforçar o desafio e pedir o
apoio - que pedi ontem à Mesa na minha rápida fala - dizendo que, de 17 a 20 de
novembro, será realizado aqui em Brasília o Encontro Nacional de Comunidades
Remanescentes de Quilombos. O grupo que está organizando esse encontro tem a
previsão de trazer a Brasília 400 representantes das diversas comunidades
remanescentes existentes no Brasil, mas até o momento conseguimos gárantir
apenas hospedagem e alimentação para 80 dessas pessoas. Conseguimos
viabilizar também o local para que seja realizado o encontro. Então, ainda estamos
com débito de 320 lugares. Nesse sentido, reforço mais uma vez que quero contar
com a contribuição de todos os Deputados, Presidentes das diversas Comissões
que organizaram este Seminário e de todas as outras pessoas que têm condições
de nos ajudar e interferir para que, juntos, consigamos realizar esse I Encontro
Nacional de Comunidades Remanescentes de Quilombos.
Muito obrigado! (Palmas)
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O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Obrigado.
Fomos informados de que o Ministro da Cultura está a caminho da Câmara dos
Deputados e também, no plenário, fomos informados de que houve uma mudança
da direção do INCRA, o novo

Presidente do INCRA é o Sr. Francisco Graziano.

Acredito que para os movimentos é uma boa notícia, porque creio que ele está
mais sintonizado com toda essa questão de remanescentes de quilombos, reforma
agrária. Hoje pela manhã, no Ministério da Justiça, já tinham avisado que seriam
feitos vários anúncios sobre Reforma Agrária que envolveriam remanejamento. E,
agora à tarde, fomos informados de que o Sr. Francisco Graziano será o novo
Presidente do INCRA.
O SR.MARCELO GENTIL- Sr. Coordenador, permita-me registrar a
presença do Dr. Mário Nelson Carvalho, Diretor do Grupo Cultural Olodum, e está
aqui nos prestigiando. ( Palmas.)
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Passo a
palavra ao Dr. Álvaro, enquanto

esperamos

a chegada do Ministro Francisco

Weffort.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Eu creio
que é importante a presença do Ministro e peço a todos os participantes que
tenham um pouco mais de paciência para aguardar até a chegada de S.Exa. para,
então, procedermos ao encerramento.
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A SRª

REGINA ADAMI - Amanhã será realizada a

reunião da

Coordenação Nacional do I Encontro Nacional de Comunidades Rurais e gostaria
que os membros da Coordenação Nacional das Entidades anotassem o endereço:
Setor Comercial Sul, Edifício Anápolis, segundo andar,

Casa de Cultura da

América Latina. A reunião começará a partir das 9 horas.
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Concedo a
palavra ao Dr. Álvaro.
O SR. ÁLVARO

RIBEIRO COSTA

- Deputado Nilmário Miranda,

componentes da Mesa, a nossa palavra, a titulo de encerramento deste Encontro,

é em primeiro lugar, a manifestação da nossa alegria de termos a oportunidade de
participar deste momento de importância histórica não apenas pelo fato de se
seguir a toda essa saga do povo negro no Brasil, de se seguir à conquista que é o
art. 68 da Constituição, mas, sobretudo, pelo fato de que há um momento
qualitativamente novo, que é o desafio da conseqüência.
O povo brasileiro em geral conseguiu o que nós podemos chamar de
anticorpos contra a

deterioração social. Nós temos uma realidade histórica e

econômica de deterioração do tecido social pela apropriação de recursos humanos,
materiais e culturais do País. A sociedade brasileira deu a sua resposta já no
processo constituinte e vem dando essa resposta, cada vez mais, na medida em
que se organiza e procura fazer valer seus direitos.
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No plano constitucional,
desafio

maior

Constituição.

da

sociedade

Esse cumprimento

tivemos a experiência

brasileira

é,

simplesmente,

de verificar que
o cumprimento

o
da

nada mais ê do que viver a Constituição. E,

quando nós vivemos um momento em que o texto constitucional, de Constituição
cidadã que tínhamos, passamos a ter um texto a ser atacado como um obstáculo à
própria governabilidade do País e a outros slogans, que habitualmente ouvimos, é
muito auspicioso constatar que o cidadão brasileiro, e, especialmente o cidadão
organizado, em função de suas condições culturais, étnicas, etc ... , não se deixou
enganar por essa sucessão de massificação de slogans com que se procura
solapar a base jurídica máxima da cidadania. Esse encontro demonstrou isso, mais
uma vez, e mostrou que no desafio da conseqüência e na integração Congresso
Nacional com o Poder Público, as instituições democráticas e o conhecimento
acadêmico, tudo isso amarrado por uma vontade tranqüila, firme e sistemática, nos
autoriza uma esperança e uma convicção de que este momento seja apenas um
passo a mais, multiplicador de conquistas e vivências dos direitos da cidadania
desse País.
Por isso reafirmamos nosso compromisso e nossa disposição de
colaborar com isso, e o prazer e a honra de termos podido participar deste
momento. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR ( Deputado Nilmário Miranda) - Passo a
palavra o Deputado Severiano Alves e depois, quando o Ministro chegar, passarei a
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Presidência da Mesa para o Deputado Alcides Modesto, para que S.Exa., em seu
pronunciamento,

já informe o Ministro sobre o trabalho deste seminário, antes do

pronunciamento do Ministro.
Concedo a palavra ao Deputado Severiano.
O SR. DEPUTADO

SEVERIANO

ALVES

•

Gostaria de pedir a

V.Exas. que tivesses um pouco de paciência, porque o Ministro informou que dentro
de 10 a 15 minutos, no máximo, estará aqui. É importante que S.Exa. participe do
encerramento

deste evento, porque é exatamente o Ministério ao qual estamos

vinculados e é o Ministério que vai cuidar mais de perto dessa questão.
Portanto, a presença do Ministro da Cultura será de grande valia

e

poderemos cobrar de S.Exa. uma participação mais efetiva do Ministério. De sorte
que, aqueles que não têm um compromisso inadiável de viagem etc., permaneçam
, pois o Ministro já está chegando. E também para que o plenário não flque'vazlo e
não fiquemos falando sozinhos. Eu até disse à secretária:" Olha, o plenário já está
um pouco vazio". Nós temos agora a metade dos participantes, acredito.
Devolvo a palavra ao Deputado Nilmário Miranda.
O SR. COORDENADOR (Deputado Nilmário Miranda) • Eu acredito
que o objetivo básico, quando o Deputado Alcides Modesto nos chamou para
trabalhar em conjunto nesse projeto de coordenarmos o seminário, era o de trazer
as comunidades beneficiarias, trazer os remanescentes dos quilombos organizados,

Pág.85

como também, e a partir desse momento, estimular a busca da organização de
outras frentes.
Eu disse que o meu Estado, Minas Gerais, é um dos que mais teve
quilombos na história da América.

No entanto, nós não temos

nenhum

remanescente organizado. Mas marcamos para o dia 16 de outubro uma audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos no Centro Cultural da Universidade e
estamos

convidando

inclusive grupos,

comunidades

negras que

não se

reconhecem ainda como remanescentes de quilombos, como de Sapé, em
Brumadinho, de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, outros na região de
Santa Bárbara, Caetés, Sabará, a estarem presentes também. O Marquinhos, do
Movimento Negro, está ajudando na organização desse encontro. Vamos convidar
o pessoal de História, de Antropologia das universidades, e o Prof. Carlos Magno,
que esteve conosco em nosso encontro a maior parte do dia.
O Deputado Gervásio Oliveira falou sobre o Amapá e acredito que
daqui até 20 de novembro nós vamos ter de recuperar muitas histórias, que eu
chamo de histórias profundas de nosso País, a história que não foi escrita, que não
fez parte da história oficial, somente de maneira folclórica, e que

estamos

resgatando de outra maneira.
Então, creio que o Deputado Alcides Modesto, quando nos convocou,
nos apresentou o desafio de fazer um processo legislativo participativo. Nós tivemos
essa experiência de participação popular na Constituinte,
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que chegou até à

iniciativa popular na apresentação de projetos de lei.

O povo tem iniciativa

legislativa. Mas aqui também nós estamos tentando uma maneira democrática,
trazendo o contraditório, trazendo todas as opiniões, subsídios sejam da academia,
sejam jurídicos.
Deforma que o mais importante foi ter colocado essas pessoas em
contato, discutindo uma matéria de seu estrito interesse, que tem a ver com a
sobrevivência, com a preservação e com a
entendimento, o avanço

organização e o avanço. No meu

vai ser o País reconhecer a importância do que estamos

aqui discutindo. Ele vai muito além de um projeto de lei, o projeto de lei é um
instrumento de um processo muito mais amplo de resgate hlstórico. Então, acredito
que ele cumpriu a sua finalidade.
Ternos também de saudar a posição do Deputado Severiano Alves,
da Comissão de Educação; do Deputado Sarney Filho; da Comissão de Minorias.
E entender também

que, para termos projetos aprovados conforme a vontade

popular e uma rapidez maior é preciso tratar essa questão

r

de maneira

suprapartidária, de maneira plural, aceitando as diferenças, fazendo da pluralidade
uma força positiva, comprometendo todas as forças político-sociais e partidárias
com a questão dos remanescentes dos quilombos , que vai muito além do que eles
representam, tem todo esse caráter de recuperação, de resgate histórico
transformador do povo brasileiro.
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Então, a todas as Comissões, em especial ao Deputado Alcides
Modesto,

o

nosso

reconhecimento

pela

iniciativa,

mas,

sobretudo,

companheiros que vieram dos vários remanescentes de quilombos,

aos

de várias

partes do País. Aos apoiadores, da Fundação Palmares, aos antropólogos,
historiadores, enfim, todos os assessores que aqui participaram nesses dois dias,
nossas congratulações.
Creio que houve uma interrupção na hora em que cheguei à mesa,
mas estava em discussão a formação de um grupo, o que já está decidido. Agora é
só a questão prática de como o grupo se constituirá para ajudar na formulação das
emendas e também enfrentar aquilo que foi uma demanda: a unificação dos
processos do Senado e da Câmara para compatibilizar os dois procedimentos
legislativos. Mesmo levando em conta a diferença natural de tramitação dos dois
projetos, o leito é diferente. Como o objetivo é o mesmo e os grupos são os
mesmos, esse grupo de trabalho que está sendo formado está aberto à participação
de todos que aqui compareceram. Mesmo tendo esta reunião ganhado um curso
meio atropelado pela saída de Deputados para o processo de votação e a saída de
outras pessoas, isso não prejudicará a pluralidade nem a eficácia desse grupo, uma
vez constituído.
Passo a Presidência para o Deputado Alcides Modesto a fim de que
S.Exa. conduza os encaminhamentos finais, receba o Ministro Francisco Weffort,
informe-o e depois passe-lhe a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alcides Modesto) - Concedo um
minuto para uma informação.
A SRA. MARIA LUÍSA JÚNIOR - Apresentei-me antes, sou Maria
Luísa Júnior, faço parte de um grupo do Movimento Negro. São diversos grupos,
inclusive, o MNU é um deles. Faço parte do grupo do Movimento Negro chamado
Grupo Cultural Nijokan, da Bahia, Salvador.
Quero aproveitar a oportunidade de formação dessa Comissão para
trazer uma nova informação. Esse artigo 68 é fruto de uma discussão ampla que
resultou num encontro nacional, realizado aqui em Brasília, em 1986, portanto
anterior à Assembléia Nacional Constituinte. Dele saiu um documento com uma
série de reivindicações que, de uma certa forma, responde ao pedido feito pelos
representantes da Procuradoria-Geral da República no sentido de terem subsídios
para poder discutir o que seriam as leis que a comunidade negra como um todo não só a comunidade negra rural, não só a comunidade de remanescentes de
quilombos - deseja. Esse documento de 1986 foi levado à Assembléia Nacional
Constituinte e deu origem a esse artigo 68. Então coloco-me à disposição para
~

qualquer esclarecimento a respeito.
Como fui coordenadora desse encontro nacional que o Movimento
Negro fez com as suas diversas entidades para poder tirar um consenso, uma
proposta conjunta para a Constituinte - uma delas foi contemplada, que é o artigo

Pág.89

68 - coloco-me também à disposição para integrar essa comissão que discutirá a
redação final desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Modesto} - Acatamos a disponibilidade
da companheira no encaminhamento dos documentos como também na realização
...
de trabalhos.
Sr. Ministro de Estado da Cultura, Dr. Francisco Weffort; Dr. Álvaro,
representando a Procuradoria-Geral da República; Sr. Deputado Severiano Alves,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados; Sr. Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos; Dr. Marcelo Gentil, da Fundação Cultural Palmares - os ausentes
justificaram-se,

principalmente

o

Ministro

da

Agricultura,

por

razões

de

compromissos urgentes e inadiáveis no presente momento - meus senhores,
minhas senhoras, demais Deputados aqui presentes, representantes de entidades,
historiadores, antropólogos, representações de entidades negras do País que nos
honraram com suas presenças durante todo esse seminário, Sr. Ministro, para nós
é motivo de muita honra a sua presença no encerramento deste 1 ° Seminário de
Remanescentes de Quilombos, realizado nesta Câmara dos Deputados com a
participação também de representantes do Senado. Consideramos, portanto, um
evento do Congresso Nacional, com a presença dos Senadores que têm projetos
com o mesmo teor do nosso projeto da Câmara que participaram deste seminário.
Contamos com a presença dos Srs. Deputados das Comissões de Agricultura e
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Política Rural, a qual presido; Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
presidida pelo Deputado Sarney Filho, que também participou deste seminário e
que, por algum motivo, não se faz presente agora; de Direitos Humanos e de
Educação, Cultura e Desporto, além da participação da Fundação Cultural

.
Palmares, portanto, também uma participação do próprio Governo.
Realizamos esses dois dias de seminário com uma programação que
considero da maior importância, principalmente porque os beneficiários dos projetos
de lei em tramitação participaram efetivamente dessa programação, como por
exemplo, representantes das comunidades negras de rio das Rãs, na Bahia, das de
Frechai, no Maranhão, das de rio Trombetas, no Pará, das dos Calungas, em
Goiás, das do Vale do Ribeira, em São Paulo, de Mocambo, em Sergipe, da de
Mimbó, no Piauí. Estiveram presentes e participando efetivamente da programação
representantes e dirigentes da Associação Brasileira de Antropologia, na pessoa da
Dr. Eliana Cantarino, dos professores universitários de História, representados pela
Ora. lsmênia de Lima Martins, o Prof. Alfredo Wagner, o Prof. Joel Rufino,
Presidente da Fundação Cultural Palmares, o Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios,
~

representando a Procuradoria-Geral da República, uma pessoa com larga
experiência nessas questões, o Dr. Dimas Salustiano da Silva, da Universidade
Federal do Maranhão e o Dr. Valdélio Santos Silva, representando a coordenação
do Fórum das Entidades Negras.
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Estamos encerrando este seminário com a presença de V.Exa. neste
momento pois consideramos importante a participação do Ministério da Cultura na
condução do processo e na coordenação de forças políticas para viabilizar a
tramitação, aprovação e sanção desse projeto de lei que regulamenta o art. nº 68
dos Dispositivos Constitucionais, que trata dos remanescentes de quilombos. Para
nós é importante a participação do Ministro de Estado da Cultura principalmente
levando em conta que essa questão se insere no espírito da Constituição brasileira
na sua conceituação cultural. Portanto, o Ministério da Cultura tem um papel
relevante no sentido de fortalecer os instrumentos públicos do Governo na
implementação, depois da sua regulamentação, de todas as decisões políticas que
orientem no sentido não só do reconhecimento dessas áreas, mas também projetos
de desenvolvimentos dessas comunidades que, com certeza, além de outros
órgãos e instrumentos públicos de Governo, esse Ministério tem o papel prinéipal de
coordenar essas ações. Com isso, quero dar as nossas boas vindas e dizer que
estamos na expectativa de suas palavras no encerramento do nosso evento.
O SR. MINISTRO FRANCISCO WEFFORT • Deputado Alcides
Modesto, Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados,
Deputado Severiano Alves, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados, Deputado Nilmário Miranda, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Dr. Álvaro Augusto
Ribeiro Costa, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Dr. Marcelo Gentil,
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representante da Fundação Cultural Palmares, senhoras e senhores, companheiros
e amigos, quero explicar inicialmente que a minha participação deveria ter
começado algumas horas antes. Tivemos até todo um debate preliminar há alguns
dias, visando precisamente essa participação. Finalmente, tivemos, no dia de hoje,
uma das agendas mais complicadas e mais conturbadas que já vi, com vários
horários estourando, com a agenda de um dependendo da agenda de outro. As
agendas foram complicando umas as outras de tal modo que aquela minha
participação acabou sendo prejudicada, mas não foi tanta que impedisse a minha
participação neste momento. Se assim fosse, seria com muita tristeza para mim,
porque estou convencido de poder representar a palavra do Presidente da
República sobre a significação das comemorações, das celebrações em torno dos
300 anos de Zumbi.
Com esta reflexão gostaria de começar uma tomada de posição, em
nome do Ministério da Cultura, em tomo dos temas que foram dominantes neste
seminário. Estou convencido, depois de ouvir o Presidente da República em mais
de uma oportunidade sobre a significação das celebrações em torno dos 300 anos
•..

de Zumbi, de que se trata de um dos pontos mais importantes do desenvolvimento
da cultura brasileira no sentido da democracia.

Somos uma cultura diversificada - e repito aqui palavras do Presidente
Fernando Henrique Cardoso - que deve se orgulhar da sua diversidade. Somos
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uma cultura marcada pelas diferenças no plano cultural e que deve ser capaz de
reconhecer a riqueza dessas diferenças.
Um dos aspectos mais fundamentais no processo da formação da
cultura brasileira tal como a conhecemos está precisamente na contribuição dos
negros. Nós, brasileiros em geral, devemos ser capazes de - qualquer que seja
nossa origem, qualquer que seja a cor da nossa pele, qualquer que seja a nossa
filiação racial ou étnica - reconhecer publicamente e valorizar a contribuição que os
negros têm dado à cultura brasileira no processo de formação da identidade cultural
desta Nação. O Brasil não teria a imagem que tem de si não fosse a participação
dos negros no processo da formação social e econômica do País, mas não fosse,
sobretudo, essa participação no processo da formação cultural do Brasil. Isso tem
de ser devidamente reconhecido, celebrado, cantado em prosa e verso, tem de ser
apresentado e reapresentado a partir da celebração dos 300 anos de Zumbi para
que todos os brasileiros reconheçam a riqueza da diversidade brasileira.
Nós, brasileiros, somos capazes de nos ver tal como somos. Sabemos
que não somos apenas brancos e negros, sabemos que temos muitas origens.
~

Sendo assim, devemos ser capazes de reconhecer e valorizar a variedade de
nossas origens, a variedade da contribuição étnico-cultural de cada segmento que
compõe a sociedade brasileira. Particularmente, quando falamos dos 300 anos de
Zumbi, devemos ser capazes de reconhecer e celebrar publicamente a contribuição
dos negros à cultura brasileira.
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Para que isso não fique muito abstrato e não fique demasiado simples
- porque não é simples-, gostaria de recordar uma das muitas celebrações de que
participei dos 300 anos de Zumbi no Rio de Janeiro. Pois bem, naquela celebração,
havia um salão no qual estava o Martinho da Vila com duas moças, uma das quais,
vim a saber mais tarde, era sua filha, e três rapazes, dois dos quais eram brancos,
estavam na guitarra. Eram cinco ou seis pessoas no total, dirigidos por um negro.
Martinho da Vila estava cantando, apresentando a alma brasileira através da
música e da poesia, para um público de aproximadamente 500 pessoas, tudo
misturado, como é o Brasil.
O Brasil é assim, misturado mesmo. Nós somos misturados e
queremos ser misturados. Gostamos de ser misturados. A mistura é o nosso modo
brasileiro de ser. Os que são negros, mulatos, brancos, os da origem "x" ou

Y\

1

devem orgulhar-se da sua origem.
Martinho da Vila cantava para aquele público misturado e diverso,
como é o Brasil, e este vibrava e cantava junto. Por se tratar da celebração de
Zumbi, Martinho da Vila deu ênfase a um repertório particularmente afro, que
"'

poderia não ser. O samba em geral tem uma origem afro, mas Martinho carregou na
origem afro, certamente para fazer a marca da celebração. O importante é que as
pessoas que estavam ali, qualquer que fosse a origem de cada um, assumiam esta
origem como uma origem de toda Nação. Aquele foi um desempenho extraordinário
da cultura brasileira, porque a cultura brasileira é isso também.
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Aliás, um dos momentos mais fortes da cultura brasileira dentro do
Brasil e no mundo é o momento em que cultura brasileira canta. Mas não é só isso
a cultura brasileira. A cultura brasileira também é comida, é a maneira de vestir, são
as formas da sensibilidade, é o jeito de tratar as pessoas, é uma certa capacidade
de abrangência em relação aos outros, é uma certa doçura no trato, pelo menos no
cara a cara.
Então, vendo aquela tremenda performance, aquele tremendo
desempenho do Martinho, aquele preto cantando para aquele público diverso, como

é o Brasil, perguntava-me o que acontece conosco, pois os negros podem ter uma
influência tão grande na nossa cultura mas têm uma influência tão pequena na
nossa política.
O que acontece conosco, com a nossa formação? Temos uma cultura
tão abrangente, tão universalista, tão generosa - que é essa cultura que temraízes
branca, negra, índia, mulata, tudo misturado - e, ao mesmo tempo, temos uma
sociedade com tanta desigualdade, uma sociedade onde precisamente a condição
do negro é aquela do pobre entre os pobres. O que ocorre com a nossa cultura? O
J

que ocorre com a nossa sociedade? Temos uma cultura com essa capacidade de
abrangência, mas temos uma sociedade com essa tremenda capacidade de
excludência! Por que incluímos os negros na cultura e os excluímos quando se trata
da economia e da sociedade? Estou convencido que quando se fala da celebração
de Zumbi, fala-se também disso.
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Celebrar Zumbi, que é uma luta que se deu há séculos, não é celebrar
apenas um ponto do processo de formação do movimento negro no Brasil, mas é
celebrar um ponto fundamental do processo de formação da Nação brasileira,
qualquer que seja a interpretação que se dê a isso, inclusive temos várias
interpretações. Mas, não é isso que estou falando aqui, estou dizendo é que,
qualquer que seja a interpretação, Zumbi é um capítulo extremamente importante
do processo de formação da Nação do jeito que ela é, indicando exatamente esse
tremendo desequilíbrio ao qual me referi e a necessidade de um resgate, por parte
da sociedade e do Estado brasileiro, desse passivo que herdamos de toda essa
tradição de desigualdade econômica e social.
Enfatizo isso porque há um ponto, entre vários outros, no qual há
uma sabedoria na Constituição, mas este ponto particularmente importa para nós.
O art. 68 cruza a sociedade e a cultura. Este artigo pegou no breu. Está afi uma
intuição de que é preciso ligar a cultura e a sociedade, está ali uma intuição de que
não vamos corrigir os problemas de que falei anteriormente se trabalharmos com
uma noção de cultura genérica, vaga, abstrata, que não seja capaz de passar pela
,.
'

dimensão social, pela dimensão econômica. Está ali no art. 68 a intuição de que a
cultura há de ser um fio condutor para identificarmos um problema social da maior
gravidade e, a partir deste, iniciarmos um processo de resgate tanto da cultura
como de uma maior possibilidade de igualdade dentro da sociedade.
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A Fundação Cultural Palmares é uma instituição nova de um Ministério
novo. Mais ainda, é uma instituição nova num Ministério que tem dez anos e já teve
dez Ministros. Busquem, na história das instituições, qual delas pode ser estável se
ocorrem mudanças a cada ano, tal qual fomos obrigados a fazer por força das
circunstâncias. Não vamos chorar pelo leite derramado, mas vamos constatar os
fatos. É um Ministério que se criou em 1985 e vive a instabilidade da política
brasileira de 1985 para cá - dez anos, dez Ministros. É evidente que uma fundação
ainda mais nova que o Ministério tem de sofrer. É a mais nova e é a menor! É a
mais nova, é a mais recente e a menor das fundações do Ministério da Cultura.
Agora, provavelmente é aquela que tem a tarefa que liga mais diretamente a um de
seus objetivos, provavelmente o mais ambicioso de toda política deste Ministério,
que é de fazer o cruzamento de cultura e sociedade.
Quem tem um mínimo de informação sobre o que tenho estrito e
sobre o que penso a respeito deste Pais - tenho escrito, certo ou errado, já faz
muito tempo, coisas a respeito do Brasil - sabe que um dos sonhos que tenho na
cabeça, por este caminho ou por aquele, é precisamente fazer uma ligação entre a
./

vida cultural, a vida intelectual e as lutas sociais e culturais. Pois bem, uma das
possibilidades disso está através de uma instituição como esta.
Mas esta instituição não fará isso sozinha. A Fundação Palmares não
conseguirá fazer isso sozinha e tampouco o Ministério da Cultura o conseguirá. No
plano do Governo terá de haver, no meu entendimento, uma estratégia de
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cooperação que tem de ser admitida, reconhecida e celebrada por todos nós com o
Parlamento, com a Câmara, com o Senado. Tem de haver uma estratégia de
colaboração entre os Ministérios, porque essa é uma temática que diz respeito
também ao Ministério da Agricultura. Uma das razões do meu atraso, Sr.
Presidente, é que eu estava tentado chegar junto com o Ministro Andrade Vieira, da
Agricultura, porque acho que temos de fazer um esforço para chegarmos juntos.
Temos de fazer um esforço para chegar junto com o Ministério da Justiça, pois é um
problema que também diz respeito diretamente ao tema dos direitos humanos.
É minha convicção, e acredito que seja convicção do Presidente Joel
Rufino, assim como sei que é convicção do nosso Deputado que tem um projeto de
lei regulamentando o art. 68, de que o fio condutor desse processo de articulação
há de ser dado pela cultura. Somente através da cultura é que seremos capazes de
reconhecer as terras dos negros, numa documentação em que a competência da
Fundação Palmares será capaz de registrar. Mas ainda não é o suficiente. Não
basta vinculação no Parlamento, não basta vinculação no Governo, será necessário
um apoio, uma cooperação e mais debates com os movimentos que se dão na
:;-

sociedade. Acho que é nesse sentido novamente que esta nossa celebração se liga
com a celebração de Zumbi.
A celebração dos 300 anos de Zumbi, nas variantes que possa ter,
não é o ponto de chegada de nada; é um ponto de passagem, mas um ponto de
passagem que há de ser também um ponto de partida para muitas outras coisas.
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Tenho visto pouca coisa dessas celebrações, mas tenho visto muito mais do que
veria se não tivesse havido em algum momento a decisão de fazê-las. Não tenho
dúvidas de que estamos, pouco a pouco, ajudando a criar uma consciência mais
sólida a respeito da necessidade de o Brasil reconhecer a sua igualdade, a sua
diversidade e a sua capacidade de construir uma democracia verdadeira. Esta é a
minha convicção.
Temos um tema cultural que diz respeito a um problema social e
econômico, qual seja o da propriedade da terra, e um tema que extravasa o seu
próprio campo e diz respeito à possibilidade da conquista da cidadania por parte de
um segmento extremamente importante da sociedade brasileira, que é a população
negra. Alguém dirá: "Mas temos negros que são cidadãos". Sei que temos e muitos
deles estão presentes aqui, mas estou me referindo àqueles que não puderam vir,
àqueles que eventualmente nem foram atingidos ainda pela campanha que se está
tentando fazer. Estou querendo me referir a uma massa de gente pobre que ainda
nem pode ser contactada. Este é o pedaço majoritário da população a que devemos
chegar. E não tenho dúvida, quando chegarmos lá, estaremos buscando,
t-

provavelmente, a maior unidade de negros, mulatos, brancos e todas as raças que
se imagine, que fazem esta mistura sagrada que é a base fundamental da
construção desta Nação e do desenvolvimento da cultura brasileira para todo o
sempre.
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Agradeço a todos a paciência de terem me esperado e, sobretudo, a
atenção e a seriedade com que me ouviram. Muito obrigado.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alcides Modesto) - Passamos a
palavra ao Deputado Severiano Alves, Presidente da Comissão de Educação e
Cultura e Desporto, não apenas para agradecer ao Sr. Ministro, mas também
apresentar nossas despedidas e agradecimentos ao conjunto de todos que
participaram deste seminário.
O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES - Como Presidente da
Comissão de Educação e Cultura e Desporto, quero agradecer a honrosa presença
do Ministro Francisco Weffort e dizer a todos que acredito no trabalho de S.Exa. O
'

vejo muito sensível à causa, sem falar de suas qualidades pessoais, sua cultura,
seus conhecimentos. Penso que o mais importante é a sensibilidade que o Ministro
tem para a causa. Evidentemente que, contando com o seu apoio ~ acabamos de
ouvir suas palavras sinceras sobre o assunto - vamos, acredito, chegar ao fim desta
discussão, desta batalha, com muitas conquistas para os movimentos que são
objeto deste seminário.
Quero também dizer que a Comissão de Educação e Cultura e
Desporto está sempre à disposição do Ministro Francisco Weffort. Temos discutido
muito os problemas da cultura brasileira, não só este tema como tantos outros, e
vamos continuar aprofundando estas discussões, restando para mim, como
Presidente daquela Comissão, um dos órgãos que patrocinou e organizou este
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seminário,

dizer que fico muito grato a V.Exa. No mais, devolvo a palavra ao

Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, Deputado Alcides Modesto.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alcides Modesto) - Cabe-me, neste
momento, fazer o encerramento final. Quero agradecer, de maneira muito particular,

o esforço que todas as comunidades fizeram para que seus representantes
pudessem participar deste evento. Quero agradecer também a todos os
antropólogos,

historiadores, sociólogos

e

pesquisadores

que

deram

uma

contribuição valiosa ao conteúdo e aprofundamento dos debates que tivemos
nestes dois dias. Quero agradecer a todas as entidades, principalmente as mais
interessadas, dos movimentos negros, presentes e representadas, pelo fato de
termos ido a fundo nas questões polêmicas que os projetos envolvem, mas sempre
na busca de soluções para esses impasses que a diversidade de opiniões' possa
trazer e, sobretudo, a disponibilidade de contribuir com a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, responsável pelo mérito e conteúdo deste projeto na tramitação
na Câmara dos Deputados, a disposição do seu Presidente em fazer um trabalho
.J

em parceria com todos os participantes que se dispuseram a formar um grupo de
trabalho para a proposta de relatório que possa melhorar qualquer um dos projetos,
ou até mesmo um substitutivo dos projetos, englobando o que há de melhor em
cada um.
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Quero também registrar, de passagem, a presença da Sra. Deputada
Esther Grossi, que nos honra também com a sua presença, e pedir desculpas ao
Sr.Ivo Fonseca, da comunidade de Frechai, pela falta de espaço na programação pois já estamos encerrando - para que usasse a palavra. Isto iria, de certa forma,
criar uma

situação

inadministrável,

já que estamos

em um processo

de

encerramento.
Sr. Ministro, suas observações

vêm ao encontro das preocupações

gerais que tentamos debater e discutir nestes dois dias. O mais importante é a

compreensão do que seja cultura, o que está na Constituição do ponto de vista
histórico e antropológico, que nos faz ver não apenas o passado, os monumentos,
obras de arte, produções artísticas, mas, sobretudo, a cultura viva, que são as
comunidades, os grupos que precisam ser protegidos contra um processo ou
projeto de desenvolvimento ou um projeto político que, de toda forma, améaça a
sobrevivência dessas comunidades.
Com certeza vamos contar com seu apoio, pela própria compreensão
que V.Exa. manifestou de querer fazer exatamente essa ponte entre a cultura e a
,.

realidade social, entre a cultura que converge entre Brasil neste coração e alma
única e, ao mesmo tempo, separa e divide este Brasil nas desigualdades sociais e
econômicas de vida entre os excluídos e aqueles que também produzem cultura,
para que entendamos de uma vez por todas que este Brasil é de todos e não de
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alguns, e que o Governo também entenda que não vai governar apenas para
alguns, mas para todos os brasileiros.
Portanto, gostaríamos de agradecer a sua presença no encerramento
deste evento e dizer que os nossos trabalhos atingiram os seus objetivos. Vamos
'

/',

avançar cada vez mais para que se torne realidade aquilo que V.Exa. expressou fazer com que cultura e sociedade, igualdade de direitos e de oportunidades não
seja apenas participação daqueles que produzem cultura, mas também distribuição
dos bens e das riquezas que a cultura traz.
Muito obrigado. (Palmas.)

X

X

X
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, aJLTURA E DESfORTO

PROJETO DE LEINº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.
Autor:

Deputado ALCIDES MODESTO
OUTROS.
Relator: Deputado SEVERIANO ALVES.

E

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado
AJcides Modesto, objetiva proceder a regulamentação do art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias de nossa Carta Magna, que dispõe sobre o procedimento de
titulação imobiliária aos remanescentes de quilombos, bem como estabelecer normas para a
proteção às terras tituladas e às formas de vida tradicionais dessas comunidades, por se
constituírem em bens integrantes do Patrimônio Cultural Brasileiro, nos termos dos artigos
215 e 216 de nosso ordenamento constitucional.
Tendo sido apresentado em 14 de junho de 1995 pelo autor da
proposição, foi posteriormente distribuído às Comissões de Educação, Cultura e Desporto,
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Constituição, Justica e
Redação.
Nos termos do art. 119, "caput", I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados., alterado pelo art. 1 º, I, da Resolução nº 10/91, o Senhor

,~
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Presidente determinou a abertura- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões- de prazo
para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 22 de junho de l 995, por cinco
sessões. Esgotado o prazo regimental, não foram oferecidas emendas.
A esta Comissão cabe a análise e o pronunciamento sobre os
aspectos de mérito cultural do referido projeto.
Cumpre-nos, agora, por
Comissão, a elaboração do respectivo parecer.

designação da Presidência

desta

É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A

atual

Constituição

Brasileira

representou

um

avanço

considerável no tocante ao reconhecimento dos direitos das minorias étnico-culturais, a
exemplo <las comunidades indígenas e afro-brasileiras. Esses avanços incluem, entre outros,
o reconhecimento de que cabe ao Estado proteger as manifestações das culturas populares,

indígenas e afl'o-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional (art. 215, parágrafo lº).

Reconhecendo a importância dos quilombos na História do País e
da participação do segmento negro na construção de nossa identidade étnico-cultural, o
legislador constituinte teve a sensibilidade poiitica de considerar que todos os documentos
e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos estão tombados
pelo Poder Público (art. 216, parágrafo 5º). No art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o legislador, atento a essa realidade histórico-social, resolveu
garantir a titularidade das terras aos remanescentes quilombo1as,de modo a assegurar-lhes
a proteção e a preservação de seu "modus vivendi".
A Constituição Federal impõe, assim, a obrigação do Estado de
proteger esses grupos remanescentes e sua memória, visto que a história deles é uma parte
significativa da História do próprio País. Entretanto, já se passaram sete anos desde a
promulgação da atual Constituição Federal e até agora nenhum título foi expedido em favor
dos remanescentes de quilombos. Consideramos que tal situação tem se configurado em
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uma omissão inadmissível por parte do Estado. Ainda mais que existem comunidades
negras, remanescentes de quilombos, que se encontram em situação de conflito pela posse
da terra ou até ameaçadas de extinção, a exemplo da Comunidade Negra do Rio das Rãs,

no Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia; das Comunidades que habitam o rio
Trombetas, o rio Erepecuru e o rio Curuá, no Município de Orix:iminá, no Pará; a
Comunidade do povoado de Mocambo, no Município de Porto da Velha, em Sergipe; a
Comunidade de Frexal, no Maranhão e a Conrunidade dos Kalunga, no Estado de Goiás,
entre muitas outras existentes no País.
Conforme

estudos

antropológicos,

essas comunidades

negras

guardam vínculos históricos e culturais com antigos quilombos que existiam em cada uma
dessas regiões, constituindo-se, portanto, em remanescentes de quilombos, nos termos
definidos pela Constituição.
é que a iniciativa do Deputado Alcides Modesto
configura-se como oportuna e relevante ao preencher essa lacuna no ordenamento
constitucional brasileiro, na medida em que propõe a regulamentação do art, 68 do ADCT,
estabelecendo os parâmetros em que a atuação do Estado deve realizar-se, no sentido de
garantir a titularidade das terras aos remanescentes de quilombos.
Assim

O Projeto de Lei nº 627/95 está dividido em quatro Títulos, a
saber: Disposições Preliminares; Dos Procedimentos

de Reconhecimento,

Identificação,
Delimitação, Desapropriação, Demarcação e Expedição de Títulos; Da Proteção às Áreas
Delimitadas e à Identidade Cultural dos Remanescentes e Disposições Finais.
A esta Comissão, cabe pronunciar-se sobre os aspectos de ordem
cultural da referida proposição. Neste sentido, constatamos que a grande novidade do
projeto está em considerar que a regulamentação das terras habitadas pelos remanescentes
de quilombos implica reconhecê-las Patrimônio Cultural Brasileiro, nos termos do arts. 215
e 216 da Constituição Federal. Para tanto, o art. lº do projeto explicita melhor que as
terras ocupadas pelos remanescentes dos antigos quilombos, indispensáveis à sua
reprodução física e sócio-cultural e portadoras de referência à sua identidade segundo seus
usos, costumes e tradições, as áreas detentoras
conservação

dos usos, costumes

e tradições

de recursos ambientais necessários à

dos remanescentes

de comunidades de

quilombos e os sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos são
parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro, necessitando, portanto, de proteção.
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Como sabemos, o Patrimônio Cultural Brasileiro encontra-se muito
bem conceituado no art. 216 de nossa Constituição que o considera formado pelos bens
materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à memória e à ação dos grupos formadores da sociedade brasileira, dentre os

quais se incluem os remanescentes dos antigos quilombos, representativos do segmento
étnico afro-brasileiro.
Para a lei, consideram-se remanescentes de comunidades de
quilombos aquelas populações que guardem vínculo histórico-social com antigos grupos
formados precipuamente por escravos fugidos, que lograram manter-se livres durante a
vigência das leis escravistas do País.

O projeto em tela estabelece
que o procedimento de
reconhecimento, identificação e delimitação das terras dos quilombos deve ser realizado em
conjunto pelo Órgão Fundiário e pela Fundação Cultural Palmares do Ministério da
Cultura, em razão das atribuições legais de cada órgão. A demarcação e expedição de
títulos deve ser realizada pelo órgão fundiário, cabendo, por fim, à Fundação Cultural
Palmares a tarefa de fiscalizar o procedimento e o respeito às normas de proteção aos
remanescentes de quilombos.
Sob o ponto de vista cultural, matéria sobre a qual deve se
pronunciar esta Comissão, vale ressaltar que a presente proposição estabelece que o Poder
Público garantirá o reconhecimento à identidade cultural dos remanescentes quilombolas,
devendo reprimir todo e qualquer ato de intimidação, segregação, discriminação ou
racismo contra remanescentes de comunidades de quilombos. É dada às próprias
comunidades, as associações por estas formadas, bem como ao Ministério Público Federal,
legitimidade para propor ações que visem: 1) garantir a continuidade dos remanescentes
enquanto parcelas diferenciadas da população brasileira, conservando o acesso à terra; 2)
impedir e punir atos de discriminação e racismo praticados contra remanescentes de
comunidades de quilombos e 3) preservar a memória desses remanescentes e impedir e
punir atos lesivos ao meio ambiente praticados nas terras pertencentes a essas
comunidades.
No tocante à educação, o projeto prevê que os currículos escolares
sejam adaptados de forma a incluir a história dos antigos quilombos, com a finalidade de se
conhecer melhor a cultura do segmento afro-brasileiro, tão pouco estudada em nossas
escolas, além de atribuir ao Poder Público, com a participação dos remanescentes, a

GER 3.17.23.004-2

- (JUN/95)

CÃMARA

DOS

DEPUTADOS

proteção dos recursos naturais nas terras por eles ocupadas, mediante a realização de
programas de educação ambiental.
V ale ressaltar que o projeto de lei sob apreciação foi objeto de
longas e proficuas discussões e debates, com a participação de diversas entidades
representativas do movimento negro no País e de lideranças das próprias comunidades
remanescentes de quilombos, por ocasião do Seminário "Remanescentes de
Quilombos", realizado nesta Casa Legislativa, nos dias 26 e 27.09.1995, numa promoção
das Comissões de Agricultura e Política Rural, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, Direitos Humanos, Educação, Cultura e Desporto e da Fundação Cultural
Palmares do Ministério da Cultura.
No decorrer desse evento, foram apresentadas à Relataria deste
projeto sugestões tendentes ao seu aperfeiçoamento pelas entidades presentes, entre as
quais destacaram-se a Associação Nacional de História (ANPUH), a Associação Brasileira
de Antropologia (ABA), o Fórum de Entidades Negras e a Procuradoria Geral da
República, e que, depois de analisadas, apresentamos, agora, sob a forma de emendas.
Em face do alcance social e da relevância do projeto, emitimos
parecer favorável à presente proposição, com a apresentação das emendas anexas.

Sala da Comissão, em li? de

51091700.156
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

EMENDA MODIFICA TIVA

Dê-se ao inciso II do art. 1 º do projeto a seguinte redação:
'' Art. 1 º ••••••••
Il- As áreas detentoras de recursos ambientais necessários à
conservação dos usos, costumes e tradições dos remanescentes de quilombos
contíguas às áreas de que trata o inciso I"
JUSTIFICATIVA
O projeto pretende, nos termos da Constituição Federal, garantir a
titulação das áreas ocupadas pelos remanescentes de quilombos, estabelecendo
salvaguardas sobre as áreas contíguas às tituladas. Entretanto, isso não está claro no
projeto apresentado. A nova redação aqui proposta pretende explicitar melhor essa
intenção.

Sala da Comissão, em iDde o..&tJ
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIV A

Suprima-se o art. 10 do projeto, renumerando-se os demais.

JUSTIFICATIVA
Os mais recentes estudos histórico-antropológicos sobre o tema
mostram a inexistência de casos de remanescentes de quilombos que não vivam em
comunidade. A remanescência quilombola está eminentemente associada à noção de
território comum de um grupo comunitário que o habita, tomando, portanto, totalmente
dispensável o dispositivo.

Sala da Comissão, em 41 de o..J;.-<AJ
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade
imobiliária aos remanescentes
de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação:

"Art, 11. É facultado à comunidade interessada a formação
de associação, em nome da qual será registrada a área demarcada.
Parágrafo único. Caberá à comunidade disciplinar o uso da
terra demarcada, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas
em lei e as práticas tradicionais do grupo, visando sempre à manutenção da
identidade cultural deste."
JUSTIFICATIVA
O artigo 11, tal como redigido no projeto. fere o princípio
constitucional de liberdade de associação, inscrito no art. 5°, inciso XX de nossa Carta
Magna. Neste sentido, oferecemos uma nova redação ao referido dispositivo.

Sala da Comissão,

'r ~
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo no Capítulo II do Título II do
projeto, renumerando-se os demais:
"Art .... º. Caso as áreas a serem demarcadas encontrem-se em
terras devolutas, seguir-se-á o procedimento discriminatório judicial de que trata a
Lei nº 6.383176."
JUSTIFICATIVA
Com a presente emenda, pretendemos conferir maior segurança no
procedimento de titulação dos territórios dos remanescentes de quilombos, evitando-se a
tradicional morosidade dos processos discriminatórios administrativos sujeitos a pressão
dos interesses em jogo.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

Regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes de
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece
normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo III do Título III do
projeto, renumerando-se os demais:
"Art •••• º O Ministério Público e associações de que trata o art.
5° da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, são partes legitimas para propor ação que
vise ao reconhecimento de comunidades como remanescentes de quilombos."
JUSTIFICATIVA
Essa emenda objetiva ampliar a legítimidade para propositura da
ação de reconhecimento e titulação dos territórios remanescentes de quilombos, para além
da esfera do Ministério Público Federal, estendendo-se às associações e conforme o rito
estabelecido na "Lei de Ação Civil Pública" (Lei nº 7.347/85). O dispositivo permite, pois,
a ação judicial para reconhecimento dessas comunidades, ensejando, também, a
participação do Poder Público e da sociedade civil organizada nesse processo.

Sala da Comissão, em Iode ~
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CO:MISSÁO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

m- PARECER

DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultm-a e Desporto, em remúffo ordinária.
realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emendas, o PL nº 627/95, nos termos do parecer do

Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Moacyr Andrade, Presidente:
Maurício Requião. Vice-Presidente; Ubiratan Aguiar, Maria Elvira, Claudio Chaves, Costa Ferreira,
Padre Roque, José Linhares, Pedro Wilson, Severiano Alves, Flávio Arns, Luciano Castro, Esther
Grossi, Marisa Serrano, Elias Abrahão, João Fassarella, Dolores Nunes, Eurico Miranda, Rita Camata,
Vic Pires Franco, Ricardo Gomyde, Paes Landim, Agnaldo Timóteo, Cleonàncio Fonseca, Telma de
Souza, Marie de Oliveira, Alexandre Santos e Paulo Lima

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996
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COMISSÃO DE 'EDUCAÇÃO, CULTURA.E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

EMENDASADOTADAS-CECD

EMENDANº 1-CECD

Dê-se ao inciso Il do artigo 1° do projeto a seguinte redação:
"Art, 1º -

.,.

.

Il - As áreas detentoras de recursos ambientais necessários à
conservação dos usos, costumes e tradições dos remanescentes de quilombos contiguas às áreas de que

trata o inciso L"

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTORA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

EMENDA Nº 2 - CECD

Suprima-se o artigo 10 do projeto. renumerando-se os demais.

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996

CÃMARADOSDEPUTADOS

COMI3SÁO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

EMENDA N° 3 - CECD

Dê-se ao artigo 11 do projeto a seguinte redação:
"Art; 11 - É facultada à comunidade interessada a formação de
associação, em nome da qual será registrada a área demarcada.

único - Caberá à comunidade disciplinar o uso da terra
demarcada, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas em lei e as práticas
tradicionais do grupo, visando sempre à manutenção da identidade cultural deste."
Parágrafo

Salada Comissão, em 10 de abril de 1996
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PROJETO DE LEI Nº 627, DE 1995

EMENDA Nº 4 - CECD

Acrescente-se o seguinte artigo no Capítulo II do Título II do projeto.
renumerando-se os demais:
"Art.

- Caso as áreas a serem demarcadas encontrem-se em terras

devolutas, seguir-se-á o procedimento discriminatório judicial de que trata a Lei nº 6.383/76."

Salada Comissão, em 10 de abril de 1996
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EMENDA Nº 5 - CECD

Acrescente-se o seguinte artigo no Capítulo II do Título

m do projeto,

renemeraado-se os demais:
"Art.
- O Ministério Público e associações de que trata o art 5(7 da
Lei nº 7.34 7, de 24 de julho de 1985 são partes legítimas para propor ação que vise ao reconheciment.o
de comunidades como remanescentes de quilombos."

Sala da Comissão, em 10 de abril de 1996

