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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º O direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos
remanescentes das comunidades dos quilombos, assegurado pelo art. 68 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, se exerce de acordo com
o disposto nesta Lei.
Art. 2º São · considerados remanescentes dos quilombos pessoas, grupos ou
populações que, por sua identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos,
materiais e sociais dos antigos refúgios de escravos assim denominados e que rnantenham
morada habitual nos sítios onde se originaram as comunidades.
Art. 3º O Poder Executivo efetivará, no prazo de noventa a cento e oitenta dias, a
contar da promulgação desta Lei, por intermédio da Fundação Cultural Palmares, os
trabalhos para promover a discriminação e delimitação administrativa das terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos quilombos em todo o território nacional.
Parágrafo único. Para desempenhar a tarefa incumbida pela presente Lei; a
Fundação Cultural Palmares poderá requisitar informações, dados e subsídios de outros
órgãos da administração pública em todos os níveis, podendo, ainda, solicitá-los a entidades
e organizações científicas, sociais, comunitárias e religiosas.
Art. 4º Ressalvadas as hipóteses de reconhecimento universal e incontestável,
conforme estudos concluídos pela Fundação Cultural Palmares, até a data da sanção desta
Lei, os interessados no reconhecimento do direito de propriedade nela prescrito deverão
ingressar com pleito reivindicatório, através de representante especialmente designado.
Parágrafo único. O representante da comunidade será o responsável pela
apresentação e justificação das razões do seu pedido de reconhecimento dos direitos à posse
da terra pleiteada.
Art. 5º Concluídos os procedimentos de reconhecimento e legitimação, o Poder
Público, através da Secretaria de Patrimônio da União, outorgará aos ocupantes das terras os
correspondentes títulos definitivos de propriedade, que produzirão todos os efeitos jurídicos,
independentemente de transcrição em registro imobiliário urbano ou rural.
Parágrafo único. As áreas tituladas às comunidades remanescentes de quilombos
serão integradas ao patrimônio cultural brasileiro, nos termos do caput do art. 216 da
Constituição Federal, fazendo-se assentamento das mesmas em escritura definitiva com
cláusula "pró indiviso", cabendo à Fundação Cultural Palmares, dentro de suas atribuições
ordinárias, dar-lhe proteção e contra lar seu uso.
Art. 6º O processo administrativo de discriminação obedecerá, no que couber, às
disposições da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, devendo se consumar em prazo não
superior a cento e oitenta dias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário .
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Senado Federal, em

1

de junho de 1997
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CONSTITUIÇAO

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial. tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade. à ação. à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
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Art. 68. Aos remanescentes das comunidades d0c nuilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a pro;
ade definitiva. devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos .
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Art. 65 - O projeto de· lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção
ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.
.
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Das Disposições Preliminares

.

Art. lº - O processo discriminatório das terras devolutas da
União será regulado por esta Lei.

CAPÍTULO UI
Da Educação, da Cultura e do Desporto
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Parágrafo único. O processo discriminatório será administrativo ou judicial.

SEÇÃO II
Da Cultura
••••••••.••.
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Oficio nº:j"j 'j (Sf)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "regulamenta o
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procedimento de titulação· de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades
dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".

Senado Federal. em

1:

de junho de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO

DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3 .207, DE 1997
Nos termos do art. 119, "caput", I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou

a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 12 de agosto de 1997, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não. foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1997

\

\
Célia_,

.
eira
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COMISSÃO DE EDlJCAÇÃO~ CULTURA E DESPORTO
1- RELATÓRIO

O projeto de lei em epigrafe, de autoria da ilustre
Senadora Benedita da Silva, 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.
Tendo sido apresentado em 27 de abril de 1995 pela
autora da proposição, recebeu parecer favorável na Comissão ·de Assuntos
Sociais daquela Casa Legislativa, na forma do substitutivo apresentado pela
relator da matéria, Senador Nabor Júnior.
Conforme dispõe o artigo 65 da Constituição Federal, o
projeto foi encaminhado a essa Casa para revisão, tendo sido distribuído às
Comissões de Educação, Cultura e Desporto (CECD), de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) e de Constituição,
Justiça e Redação (CCRJ).
A esta Comissão cabe a análise e o pronunciamento sobre

os .aspectos de mérito cultural do referido projeto. Durante o prazo regimental,
não foram oferecidas emendas. Cumpre-nos, agora, como relator da matéria, a
elaboração do respectivo parecer.
,

E o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR
A Constituição Brasileira de 1988 representou um avanço

considerável no tocante ao reconhecimento dos direitos das minorias
étnico-culturais, a exemplo das 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

7

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional (art. 215, § 1 º).
Reconhecendo a importância dos quilombos na História
do País e a participação do segmento negro na construção de nossa identidade
étnico-cultural, o legislador constituinte teve a sensibilidade política de
considerar que todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos estão tombados pelo Poder Público (art. 216,
§ 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
quilombolas, de modo a
assegurar-lhes a proteção ea 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.
Nos últimos anos, graças à renovação da Historiografia, o
segmento afro-brasileiro passou a merecer estudos, análises e pesquisas que
colocaram em discussão o passado escravagista brasileiro sob nova ótica,
resgatando a participação do negro como sujeito de sua própria história,
através da luta e resistência cotidiana à escravidão que lhe foi imposta pelo
colonizador. Nesse processo, a formação de quilombos, em todo o território
nacional, constituiu a mais autêntica manifestação de rebeldia e resistência do
negro contra o sistema escravocrata, que vigorou no Brasil por mais de três
séculos.
Por força de sua organização político-social e econômica
e resistência armada contra a dominação servil, muitos pensam que só existiu
o famoso "Quilombo de Palmares", cujo líder Zumbi; ainda hoje, encarna o
protótipo e símbolo de luta para o movimento negro organizado em nosso
País. Segundo estudos históricos recentes, existiram centenas de quilombos
espalhados por todo o território nacional. Conforme acentua o historiador
Clóvis Moura, em seu livro "Quilombos: resistência ao escravismo", até
mesmo em regiões onde o coeficiente demográfico do escravo negro era
pequeno, o fenômeno do quilombismo se fez presente. Hoje, há comunidades
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negras que guardam vínculos históricos e culturais com antigos quilombos,
constituindo-se, portanto, em remanescentes de quilombos, nos termos
definidos pela Constituição Federal.
Mas como são essas comunidades remanescentes de
quilombos a merecer a atenção especial do Poder Público? Vejamos o que diz
o Relatório do Grupo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo
(USP), intitulado "Uma jornada pela Justiça-Dezembro de 1995", sobre
esse assunto:

· "Nesses

espaços comunitários,
simbiose com a natureza,

vtvuim e vivem em
produzindo seus meios de vida e partilhando com todos
os frutos de seu trabalho (cultivos de subsistência,
pequenas criações, extrativismo,
coleta e pesca
artesanal). Cultivavam e cultivam plantas medicinais,
entre outras destinadas aos seus ritos e curas.
Conhecem profundamente o meio em que vivem, os
recursos naturais e contribuem com suas práticas
tradicionais de manejo para a diversidade biótica.
A partir da década de 50 e,
sobretudo, pós-64, em função
do modelo de
desenvolvimento urbano-industrial adotado pelo País.
essas comunidades experimentaram pressões sobre
suas terras. A grilagem, os projetos de construção de
hidrelétricas e rodovias, reservas florestais, parques e
APA 'S, instalação de grandes projetos agropecuários e
minerais tornaram-se impactos em relação à terra e ao
modo de vida dessas comunidades"
(MUNANGA,
Kabengele (org.). Estratégias e Políticas de Combate à
Discriminação Racial. SP: EDUSP/Estação Ciência,

1996, p. 282)
Muitas comunidades negras rurais que ocupam terras
remanescentes de quilombos se encontram, hoje, em siruação de conflito pela
posse da terra e, até mesmo; ameaçadas de extinção. Assim é que a iniciativa
da Senadora Benedita da Silva, que tem se notabilizado no Parlamento
Brasileiro, pela defesa intransigente dos direitos de cidadania dos negros,
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configura-se
ordenamento

como oportuna e relevante _ ao preencher essa lacuna . no
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.

"são considerados
remanescentes dos quilombos pessoas, grupos ou populações que, por sua
identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos, materiais e
sociais dos antigos refúgios de escravos assim denominados e que
mantenham
morada habitual nos· sítios onde se originaram as
comunidades. "
Pelo

projeto

de

lei

em

tela,

O projeto estabelece
que o Poder Executivo efetivará,
por intermédio da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura, os
trabalhos para promover a discriminação e delimitação administrativa das
terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos, no prazo de noventa a
cento e oitenta dias, a contar da promulgação da lei. Concluídos esses
trabalhos em todo o território nacional, o Poder Público, através da Secretaria
de Patrimônio da União, outorgará aos ocupantes das terras de quilombos os
respectivos títulos defrnitivos de propriedade, que passarão a produzir todos os
efeitos jurídicos, independentemente de transcrição em registro imobiliário
urbano ou rural.

de vista do mérito cultural": a grande
novidade do projeto está em considerar que as áreas tituladas às comunidades
Sob o ponto

remanescentes
de quilombos serão integradas ao Patrimônio Cultural
Brasileiro, fazendo-se assentamento das mesmas em escritura definitiva com
cláusula "pró indiviso", cabendo à Fundação Cultural Palmares, dentro de suas
atribuições ordinárias, dar-lhe proteção e controlar seu uso.
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
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grupos formadores da sociedade brasileira, dentre os quais se incluem os
remanescentes dos antigos quilombos, representativos do segmento étnico
afro-brasileiro.
Assim, as comunidades negras remanescentes de antigos
quilombos têm uma importância vital e um significado histórico, social e
cultural que devem ser reconhecidos e respeitados como patrimônios
históricos e documentos vivos de nossa História.
Em face do alcance social e da relevância do projeto, que
objetiva, em última instância, preservar a história e a memória dos
remanescentes de quilombos e sua contribuição na formação da identidade
nacional, emitimos parecer favorável à presente proposição.
Sala da Comissão, em fl--de setembro de 1997.

-

III - PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o PL n" 3_207 /97, nos termos
do parecer do relator, Deputado Severiano Alves.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Ricardo Gomyde e Mauricio Requião, Vice-Presidentes; Pedro Yves,
Mario de Oliveira, Expedito Junior, Djalma de Almeida César, Ademir Cunha,
Claudio Chaves, Ademir Lucas, Padre Roque, Wagner Rossi, Marisa Serrano,
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Augusto Nardes., Gonzaga Patriota, João Faustino. Eduardo Coelho, Oswaldo
So]er, Wagner do Nascimento, Wolney Queiroz, Aécio de Borba, João Thomé

Mestrinho, Maria Elvira e Pau1o Lima.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 1997
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Vice-Presidente
no exercício da Presidência
Sala da Comissão, em 17 de setembro de 1997
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.207-A/97

Nos termos do Art. 119, caput, 1, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 21/10/97 a
28/10/97. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.
Sala da Comissão, em 01 de setembro de 1997.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR., MEIO AMBIENTE E MINORIAS

1- RELATÓRIO

Chega-nos para ser apreciado. consoante o enfoque determinado
pelo art. 32, inciso IV. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o projeto de lei
em epígrafe., que objetiva regulamentar a titulação de propriedade imobiliária das terras
ocupadas peios remanescentes de quilombos, nos termos estabelecidos pelo art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Justifica a nobre autora do projeto, Senadora Benedita da Silva,
que a sua proposição emprestará eficácia ao mencionado art. 68. resgatando antiga dívida
da Nação para com os remanescentes das comunidades negras dos quilombos.
Encaminhada a esta Casa, a proposição foi apreciada e aprovada
pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião ordinária realizada em 17 de
setembro de 1997, sendo relator o ilustre Deputado Severiano Alves.
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
deverá esta Comissão

de .Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente

e Minorias,

manifestar-se, nos termos do art. 32, IV, sobre assuntos referentes às minorias étnicas e
sociais e sobre a preservação e proteção das culturas populares e étnicas do Pais.
Nos termos da art. 119, caput, [, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a abertura de prazo para o
recebimento de emendas, findo o qual não foram apresentadas.
Este é o relatório.

II - VOTO DO RELATOR
O quilombo existiu em todo o território nacional ·como a mais
autêntica manifestação de resistência do povo negro contra o sistema escravista, que
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vigorouno Brasil por mais de trezentos .anos. Constituiu-se em afirmação da luta contra as
condições subumanas em que os afro-brasileiros escravizados viviam. Foi, sem dúvida, a
unidade básica de sua resistência e instrumento de re-elaboração de comunidades livres.
Desde o século XVI até as vésperas da Abolição, o quilombo, que
serviu como depositário dos traços culturais da raça negra, teve duplo objetivo: a defesa e
a produção. Se., por um lado, a fuga para o mato exigia uma vigilância permanente, por
outro, o desenvolvimento de atividades extrativistas e agrícolas era um imperativo para a
subsistência da comunidade que se formava na área. Terminado o período escravocrata, as
comunidades quilombolas subsistiram, graças às atividades agrícolas desenvolvidas nas
terras por eles ocupadas.
No entanto. muitas comunidades sofreram - e ainda sofrem - as
pressões sobre suas terras. seja pela ação pública. através de projetos de construção de
hidrelétricas e rodovias, reservas florestais. parques e áreas de preservação ambiental, seja
pela iniciativa privada, · mediante instalação de grandes projetos agropecuários e minerais,
ou ainda, por ações de pessoas que se dizem proprietárias das áreas que eles habitam.
Estas, quando não agem por conta e risco próprios, recorrem ao Poder Judiciário e
apresentam títulos de propriedades com o fito de obter sucesso J1a sua pretensão de
expulsa_r os remanescentes de suas áreas rurais. A despeito de tudo isso, os negros, que
formaram estas comunidades, e as suas sucessivas gerações que lhes deram continuidade,
'

conservaram seus hábitos e costumes, e, afinal, a sua própria cultura, numa forte
demonstração de resistência ao predomínio da chamada sociedade envolvente.
Com o objetivo de; garantir o direito dessas comunidades sobre as
referidas áreas, resolvendo de uma vez por todas os constantes conflitos, os senhores
membros da Assembléia Nacional Constituinte

incluíram, em 1988, na Constituição

Federal, dois importantes dispositivos. O primeiro, inserido na Seção II do Capítulo III do
Título VIII da Constituição

Federal, versa sobre a restrição de uso das áreas de

reminiscências de antigos quilombos. Assim diz o~ 5º do artigo 216:
"Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos. "
Outro
Transitórias,

reconhece

dispositivo,

"a propriedade

este

inserido

definitiva"

no
das

Ato
áreas

das

Disposições

ocupadas

pelos

remanescentes das comunidades de quilombos. É esta a determinação do art. 68, verbis:
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"Aos-remanescentes

das comunidades

dos quilombos que estejam

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva. devendo o Estado
emitir-lhes os í itulos respectivos. "

Pela primeira vez na história do País, o texto constitucional tratou
da questão. E o fez com muita justiça, no momento em que garantiu às comunidades de
remanescentes o direito de registrar em cartório imobiliário, como sua propriedade, a terra
que, ao longo da história, serviu aos escravos fugidos e~ depois. a ele~ seu sucessor. não
apenas como refúgio . mas, também, como meio de produção. de sobrevivência e de.
preservação de seus hábitos, costumes e valores culturaisO projeto de lei, oriundo do Senado e que se encontra sob nossa
apreciação, atende aos expressos mandamentos de nossa Carta Magna. vindo a estabelecer
os critérios e as normas que disciplinam a identificação. delimitação, demarcação e
titulação dessas terras. Por isso, pelo mérito. o Projeto de Lei em epígrafe, merece a nossa
aprovação.
Feitas as merecidas e justas homenagens à ilustre autora do
Projeto, Senadora Benedita da Silva, que representa para todos nós a maior e mais
expressiva personificação da luta em defesa dos interesses e dos valores da cultura
afro-brasileira,

pelas suas atuações no âmbito do Congresso Nacional, assim como

reconhecidos os méritos do insigne Senador Nabor Júnior que, como relator da matéria,
apresentou o substitutivo que, aprovado pelo Senado, vem. agora. à revisão da Câmara dos
Deputados, permitimo-nos esboçar algumas considerações.
Em que pese ter a proposição sob exame uma redação irreparável,
pela sua clareza e precisão, acreditamos que, por ser conciso e sucinto, deixou de abordar
alguns aspectos relativos à questão e que, ao nosso ver, são de suma importância. Para
nós, a matéria se reveste de, pelo menos. três faces fundamentais:

a) definição e

identificação das terras e seus ocupantes: b) os procedimentos de demarcação e de
titulação: e) as garantias de preservação das terras e dos valores culturais e étnicos dessas
.
.
mmonas.
Outrossim, a regulamentação que ora se pretende votar, qual seja,
a do artigo 68 do ADCT, não deve se restringir à mera titulação das terras que, há anos são
ocupadas pelas comunidades afro-brasileiras, cuja cultura, costumes e modo de viver
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estão, de alguma forma, .relacionadas
com os quilombos da era escravocrataDeve a lei,
.
•.
·. .

.

.

.

mais do que isso, estabelecer

normas

protétoras

da identidade

dos grupos de

remanescentes de quilombos e das áreas que guardem reminiscências históricas, nos
termos do parágrafo 5º do art. 216 da Constituição Federal.
Para tal fim . elaboramos um substitutivo que. depois de exaustivas
reuniões com os representantes

de diversas entidades dedicadas às causas e aos

movimentos sociais, foi finalmente concluído. Optamos. assim. pela apresentação de um
texto que, mantendo-se o mais fiel possível à proposta original. contemplou. por sua vez,
as sugestões e os reparos que foram prévia e amplamente discutidos.
Resta-nos,

pois, a incumbência

de submeter

aos- Senhores

Membros desta Comissão as devidas alterações que, de acordo com nosso entendimento.
se faziam necessárias.
Diante de tudo o que foi exposto. nosso voto é pela aprovação do
projeto de lei nº 3.207/97. nos termos do substitutivo que apresentamos em anexo e que
oferecemos à apreciação dos Senhores Membros desta Comissão.

.c

lf

Sala da Comissão, em· de '

de 1998 .
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Regulamenta o direito de propriedade
das terras das comunidades remanescentes dos
quilombos e o procedimento da sua titulação de
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propriedade imobiliária. na forma do artigo 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTlTL0-1 DO DIREITO DE PROPRIEDADE
,

CAPITULO 1

Art. 1 º

Fica assegurado
às comunidades remanescentes dos
•.•...

quilombos o direito à propriedade das terras por estas ocupadas. nos termos do art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias

da Constituição

Federal de 1988.

devendo o Estado emitir-lhe os respectivos títulos de propriedade na forma desta Lei.
Parágrafo

único - São terras ocupadas

pelas comunidades

remanescentes dos quilombos as assim reconhecidas pelos usos. costumes e tradições
nelas desenvolvidas historicamente:
I - as terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos
quilombos, nos termos do art. 68 do ADCT~
II - as áreas detentoras de recursos ambientais necessários à
conservação

dos usos, costumes

e tradições

das comunidades

remanescentes

de

quilombos, contíguas às áreas de que trata o inciso I:
III - os sítios que contenham

reminiscências

históricas dos

quilombos.

Art.

2º.

Consideram-se

comunidades

remanescentes

de

quilombos, para os fins desta lei, os grupos étnicos de preponderância negra, encontráveis
em todo território
habitualmente

nacional,

designados

identificáveis

por "Terras

"Mocambos" ou "Quilombos".

segundo

de Preto",

categorias
"Comunidades

de auto-definição,
Negras Rurais",
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TÍTULO II - DO PROCEDIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES
REMANESCENTES DOS QUILOMBOS
,

CAPITlJLO I
DO REQUERIMENTO

Art. 3º.

O procedimento

administrativo

da declaração de

reconhecimento das terras das comunidades remanescentes dos quilombos, será iniciado
mediante requerimento formulado à Fundação Cultural Palmares ou a qualquer órgão do
zonal. regional ou central do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-INCRA ou órgãos dos estados.

Parágrafo único.

O requerimento

para instauração

do

procedimento administrativo de declaração de reconhecimento. previsto no "caput" deste
artigo, poderá ser formulado por escrito ou verbalmente. devendo este ser reduzido a
termo pelo órgão requerido.
Art,

4º São partes legítimas

para requerer instauração

dos

procedimentos administrativos:
I - as entidades

legalmente

constituídas,

representantes

das

comunidade

remanescente

dos

comunidades remanescentes dos quilombos:

II - qualquer

membro

da

quilombos:
III - o Ministério Público e as associações que trata o art. 5 da Lei
n 7.347~ de 24 de julho de 1985:
IV - entidades representativas dos interesses culturais. religiosos e
políticos afro-brasileiros.

Art. 5º O Procedimento

administrativo

de declaração

de

reconhecimento de terras da comunidade remanescente de quilombo, na forma prescrita
nesta lei, poderá ser iniciado de oficio pela Fundação Cultural Palmares ou pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agraria -INCRA e órgão estadual.
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CAPÍTULO 11
DA IDENTIFICAÇ ..\O'I DELIMITl\(~ÃO E DE("L ..\R.>\ÇÃO DE
RECONHECIMENTO
Art.

6º O Procedimento

administrativo

da declaração

de

reconhecimento, previsto no Título II do artigo 4º desta lei . será constituído pelas fases
de identificação. reconhecimento, delimitação e declaração.
Art. 7º Fica assegurado
à comunidade remanescente de
.....,
quilombo, indicar representante assim como assistente técnico para acompanhamento de
todas as fases dos procedimentos administrativos da declaração de reconhecimento
iniciados no INCRA ou na Fundação Cultural Palmares ou órgãos dos estados.
Art. 8º Compete

à Fundação Cultural Palmares, a constituição

de Grupo Trabalho (GT) para elaboração de relatório técnico, com a finalidade de instruir
os procedimentos estabelecidos no artigo 7º desta lei.
Art. 9º O GT constituído pela Fundação Cultural Palmares, para
instruir o procedimento de declaração de reconhecimento , deverá elaborar no prazo de 90
dias, relatório técnico fundamentado em estudos e levantamentos históricos, geográficos,
antropológicos, cartográficos e memorial descritivo.

§ 1 º Para integrar o GT de que trata o "caput" deste artigo, a
Fundação Cultural Palmares, a seu critério, solicitará a participação de profissionais de
notório conhecimento técnico-científico,

pertencentes aos quadros técnicos de outras

instituições governamentais, associações civis e organizações não-governamentais.

§ 2º O GT poderá solicitar a colaboração de membros da
comunidade científica, entidades civis e órgãos públicos de todos os níveis, com o
objetivo de fornecer subsídios aos estudos e levantamentos necessários.
Art. 10. Concluídos

os trabalhos do GT, este submeterá à

Fundação Cultural Palmares relatório técnico, no qual constará:
I - a identificação e a caracterização das terras e sítios a serem
declarados Patrimônio Cultural Brasileiro, e suas respectivas plantas:
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II - a denominação

do imóvel identificado,

informando no

conjunto territorial da área delimitada da comunidade de "remanescentes de quilombos",
"área de preservação contígua" ou "sítio de reminiscência histórica":
III - a circunscrição judiciária ou administrativa em que está
situado o imóvel:

IV

- o rol dos confinantes e de quem possuir justo título de

propriedade da área demarcada:
V - tratando-se das áreas a que se refere o art. l º e seus parágrafos,
a identificação dos seus ocupantes. que. de acordo com esta lei. preencherem a condição
de reconhecimento das comunidades remanescentes dos quilombos. e a identificação dos
que não se enquadram nesta Lei;

VI - conclusão sobre o requerimento de pedido da declaração de
reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo.
Parágrafo

único.

As

plantas

das

áreas de comunidades

"remanescentes de quilombos", a que se refere o parágrafo único do art. l °, serão
elaboradas de acordo com os requisitos da legislação sobre registros públicos.

Art. 11 Compete à Fundação Cultural Palmares, ao INCRA e aos
órgãos de terras dos estados, emitir a declaração de reconhecimento das terras das
comunidades remanescentes de quilombo nos casos em que o relatório técnico conclua
favoravelmente ao pedido do requerimento previsto no artigo 4° desta Lei.
Parágrafo único. Da decisão do órgão competente caberá recurso
ao Ministro da Cultura.
Art.

12 Declarado

o reconhecimento

da área como de

comunidade remanescente de quilombo, e transcorridos os prazos desta lei, compete à
,-;.·
Fundação Cultural Palmares, enviar ao INCRA e quando for o caso, aos órgãos fundiários
estaduais, no prazo de 30 dias, relatório técnico conclusivo e a respectiva declaração. para
instauração dos procedimentos de titulação de propriedade.
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CAPITlTLO III
DA TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

uuciar de oficio,

Art. 13. O INCRA, no uso das suas atribuições legais. poderá
os procedimentos de expedição -de títulos de propriedade das

comunidades remanescentes
Palmares na forma desta lei.

dos quilombos

reconhecidas

pela Fundação Cultural

Parágrafo único. Os requerimentos de abertura de procedimento

de declaração de reconhecimento

iniciados pelo INCRA. deverão ser instruídos por
relatório técnico elaborado por GT designado pela Fundação Cultural Palmares nos termos

desta lei.

Art. 14. O INCRA após a conclusão do relatório técnico e da
declaração de reconhecimento da comunidade

remanescente de quilombo, terá prazo de

30 dias para iniciar o procedimento de titulação de propriedade.

Art. 15. As terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos
quilombos,

declaradas

consideradas

administrativamente

reconhecidas,

de interesse social, para fins de preservação

na forma desta lei, serão
do Patrimônio

Cultural

Brasileiro
Art 16. Nos casos de titulação hábil de terceiros incidentes sobre
as áreas a que se refere o art. l º, o procedimento desapropriatório será levado a efeito pelo
INCRA, com fundamento na legislação disponível.

Art t 7. Nos casos de ocorrência das comunidades incidentes em

terras devolutas federais ou estaduais, o processo será remetido ao órgão de terras
competente., para .que proceda à titulação de propriedade, na forma da legislação estadual
disponível. -~
Art, 18. Para efeitos da titulação de propriedade prevista nesta lei,
é facultada à comunidade remanescente

de quilombo beneficiada pela declaração de

reconhecimento, a formação de associação devidamente constituída e registrada como
pessoa ju 'idice no cartório de registro competente para o recebimento do respectivo titulo.
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Parágrafo único. Caberá à comunidade disciplinar o

!JSO

da terra

demarcada . respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecÍda; -~m lei e as
práticas tradicionais do grupo, visando sempre à manutenção da identidade cultural_deste.

Art, 19. É facultado ao
administrativos

de expedição

INCRA~ concluídos os procedimentos

de título de propriedade,

titular as comunidades

beneficiadas de acordo com a manifestação destas, nas formas dispostas a seguir:
I - em nome

da entidade

representativa

da Comunidade

Remanescente de Quilombos, devidamente constituída como pessoa jurídica e registrada
em cartório do registro competente ou:
II - em condomínio, na forma do art. 623 do Código Civil, com
cláusula de inalienabilidade;

CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
COMUNIDADES

REMANESCENTES

DAS

DOS QUILOMBOS.

Art. 20. É reconhecido o direito ao pluralismo e a diversidade das
comunidades remanescentes dos quilombos através do respeito à identidade, aos valores
culturais . ao modo de criar, fazer e viver destas.

Art. 21. Compete ao Poder Público, com a participação das
comunidades remanescentes dos quilombos, garantir a proteção dos recursos naturais nas
terras de que trata o art. 1 º desta Lei~ mediante:
I - recuperação dos recursos que tenham sofrido processos de
degradação;
II - controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente
lesivas ao meio ambiente:
Ili - programas de educação ambiental.
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Art, 22. Sobre as terras reconhecidas como de comunidades de
remanescentes

de quilombos,

localizadas

cm área

regulamentada

por legislação

ambiental, não incidirão as normas ambientais de restrição de uso e de exploração
agro-pastori 1.
Art. 23. As comunidades remanescentes dos quilombos, as
associações por estas formadas, as entidades de defesa da cultura e valores afro-brasileiros
e

o Ministério Público Federal são partes legítimas para propor ações que visem a:

I - garantir a continuidade das comunidades remanescentes, como
grupos étnicos afro-brasileiros, enquanto parcelas diferenciadas da população brasileira:
II - conservação da ocupação do título de propriedade:

III - garantir continuidade cultural da comunidade remanescente
de quilombo através da preservação da memória dos remanescentes:
IV - impedir e punir atos lesivos ao meio ambiente praticados nas
terras na forma desta Lei.
Art. 24. O Ministério Público e associações de que trata o art. 5°
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, são partes legítimas para propor ação que vise ao
reconhecimento de comunidades como remanescentes de quilombos.

CAPÍTl;Lo V
DISPOSIÇÕES FINAIS

delimitação

Art. 25. Os trabalhos de identificação. reconhecimento ~
realizados anteriormente à promulgação desta lei, poderão instruir os ..

procedimentos

administrativos

da declaração

de reconhecimento,

desde que sejam

adequados às disposições desta lei.
'

Art. 26. Para efeito de cumprimento, do disposto na presente lei,
os órgãos fundiários e de preservação dos valores culturais afro-brasileiros .. da União e dos
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Estados assim como outros
políticas

públicas

desenvolvimento

órgãos que tenham corno objetivo o desenvolvimento

e infra-estrutura.

disporão

de

orçamento

para

as

ações

de
de

e concessão de crédito em favor das comunidades tituladas.

Art, 27. E facultado à Fundação Cultural Palmares e ao INCRA e
aos órgãos de terras dos estados. para cumprimento

das disposições desta lei, celebrarem

convênios.

similares

entidades

contratos.

acordos

da administração

ou instrumentos
pública,

federal,

e cooperação

municipal.

estadual.

com órgãos

universidades

e

instituição particulares ou profissionais.

agropecuarta. as comunidades

Art. 28.. Para fins de política
remanescentes

de quilombos.

especial diferenciado.
financiamento

receberão

assistência

de suas atividades

técnica,

dos

órgãos públicos competentes

e linhas especiais

tratamento

de crédito. destinadas

ao

produtivas e de infra-estrutura.

Art. 29. O Poder Executivo

expedirá decreto com as instruções

necessárias à execução do disposto nesta lei, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de. sua publicação.
Art, 3 L Revogam-se as disposições em contrário.

/(

/

Sala da Comissão, em · ·~ de

i._..:

I

i

(

---i,....

de 1998.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR·, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.207-A/97

Nos termos do Art. 119, ceput, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a
abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
recebimento de emendas ao Substitutivo (5 sessões), no período de
19/06/98 a 29/06/98. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 30 de junho de 1998.

--

l

na de Almeida

cretárir

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU
unanimemente o Projeto de Lei nº 3.207-A/97, com substitutivo, nos termos
do parecer do relator, Deputado Luiz Alberto.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados
Sitas Brasileiro, Presidente, Luciano Pizzatto, Regina Lino e Celso
Russomanno,

Vice-Presidentes,

Ciro

Nogueira,

Elias

Murad,

Fábio

Feldmann, Paulo Lustosa, Cunha Lima, Ricardo lzar, Gilney Viana, Jaques
Wagner, Sérgio Carneiro, Fernando Gabeira, José Carlos Aleluia, Aroldo
Cedraz, Osório Adriano, Luiz Alberto] Salomão Cruz, lnácio Arruda, De

Velasco e Nilmário Miranda.

Sala da Comissão, em 01 de julho de-1998.

.s:" _:_
Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Regulamenta

propriedade

das

terras

o

das

direito

de

comunidades

remanescentes dos quilombos e o procedimento
da sua titulação de propriedade imobiliária, na
forma do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de
1988.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO IDO DIREITO DE PROPRIEDADE
CAPÍTULO 1

Art.
1°
Fica assegurado às
comunidades
remanescentes dos quilombos o direito à propriedade das terras por estas
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. ocupadas, nos termos do n. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Cortstituiçác Federat de 19881 devendo o Estado emitir-lhe
os respectivos títulos de propriedade na 'forma desta Lei.
Parãgrafc, único - São terras ocupadas pelas
comunidades remanescentes dos quüombos as assim reconhecidas pelos
usos) costumes e tradições nelas desonvolvidas historicamente:
as terras ocupadas pelas comunidades
remanescentes dos quilornoos, nos termos do art. 68 do ADCT;
1~
as áreas detentoras de recursos ambientais
necessários à conservação dos usos, costumes e tradições das
comunidades remanescentes de quilombos, contíguas às áreas de que trata
o inciso 1;
e.,

Ili

,o,

os sítios que contenham reminiscências históricas

dos quilombos.
Art. 2º" Consideram-se comunidades remanescentes
de quilombos, para os fins desta lei os grupos étnicos de preponderância
negra, encontráveis em todo território nacional, identificáveis segundo
categorias de auto-definição, habitualmente designados por "Terras de
Preto", "Comunidades Negras Rurais", "Mocambos" ou "Ouilornbos".
1

TÍªTULO li DO PROCE[)iiV1ENTO DA
DECLA.RAÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES
REMANESCENTES DOS QUILOMBOS
G

(;.A.PÍTULO 1
DO REQUERIMENTO

Â,rt., ;3° ~ O procedimento administrativo da declaração

·,

;

de reconhecrmento das terras das comunidades remanescentes dos
quilombos) será iniciado mediante requerimento formulado à Fundação
Cultural Palmares ou a qualquer órgão do zonal, regional ou central do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA ou órgãos dos
estados.
Parágrafo único. O requerimento para instauração do
procedimento administrativo de declaração de reconhecimento. previsto no
"caput" deste artigo, poderá ser formulado por escrito ou verbalmente,
devendo este ser reduzido a termo pelo órgão requerido.
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Art. 4~ ~ão partes. legítimas para requerer instauração

dos procedimentos administrativos:

1
as
entidades
legalmente
constituídas,
representantes das comunidades remanescentes dos quilombos;
li - qualquer membro da comunidade remanescente
dos quilombos;
Ili - o Ministério Público e as associações que trata o
art. 5 da Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985;
IV - entidades representativas dos interesses culturais,
religiosos e políticos afro-brasileiros. ·

Art. 5° O Procedimento administrativo de declaração
de reconhecimento de terras da comunidade remanescente de quilombo, na
forma prescrita nesta lei, poderá ser iniciado de ofício pela Fundação
Cultural Palmares ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrari.a -INCRA e órgão estadual.
CAPÍTULO li
DA IDENTIFICAÇÃO, DELIMITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
RECONHECIMENTO

Art. 6° O Procedimento administrativo da declaração
de reconhecimento, previsto no Título li do artigo 4° desta lei , será
constituído pelas fases de identificação, reconhecimento, delimitação e
declaração.
Art. 7° Fica assegurado à comunidade remanescente
de quilombo, indicar representante assim como assistente técnico para
acompanhamento de todas as fases dos procedimentos administrativos da
declaração de reconhecimento
iniciados no INCRA ou na Fundação
Cultural Palmares ou órgãos dos estados.
Art. 8° Compete à Fundação Cultural Palmares, a
constituição de Grupo Trabalho ( GT) para elaboração de relatório técnico,
com a finalidade de instruir os procedimentos estabelecidos no artigo 7°
desta lei.
Art. 9° O GT constituído pela Fundação Cultural
Palmares, para instruir o procedimento de declaração de reconhecimento
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deverá elaborar no prazo de 90 dias, relatório técnico fundamentado em
estudos e levantamentos históricos, geográficos, antropológicos,
cartográficos e memorial descritivo.

§ 1 º Para integrar o GT de que trata o "caput" deste
artigo, a Fundação Cultural Palmares, a seu critério, solicitará a participação
de profissionais de notório conhecimento técnico-científico, pertencentes
aos quadros técnicos de outras instituições governamentais, associações
civis e organizações não-governamentais.

§ 2° O GT poderá solicitar a colaboração de membros
da comunidade científica, entidades civis e órgãos públicos de todos os
níveis, com o objetivo de fornecer subsídios aos estudos e levantamentos
necessários.
Art. 10. Concluídos os trabalhos do GT, este
submeterá à Fundação Cultural Palmares relatório técnico, no qual
constará:
1 - a identificação e a caracterização das terras e sítios
a serem declarados Patrimônio Cultural Brasileiro, e suas respectivas
plantas;

li - a denominação do imóvel identificado, informando
no conjunto territorial da área delimitada da comunidade de "remanescentes
de quilombos", "área de preservação contígua" ou "sítio de reminiscência
histórica";
)

Ili - a circunscrição judiciária ou administrativa em que
·está situado o imóvel;
IV - o rol dos confinantes e de quem possuir justo
título de propriedade da área demarcada;
V - tratando-se das áreas a que se refere o art. 1 º e
seus parágrafos, a identificação dos seus ocupantes, que, de acordo com
esta lei, preencherem a condição de reconhecimento das comunidades
remanescentes dos quilombos, e a identificaç.ão dos que não se enquadram
· nesta Lei;
VI . - conclusão sobre o requerimento de pedido da
declaração de reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo.
Parágrafo único. As plantas das áreas de
comunidades "remanescentes de quilombos", a que se refere o parágrafo
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único do art. 1 º, serão elaboradas de acordo com os requisitos da letdslação
sobre registros públicos.
Art. 11 Compete à Fundação Cultural Palmares, ao
INCRA e aos órgãos de terras dos estados, emitir a declaração de
reconhecimento das terras das comunidades remanescentes de qullombo
nos casos em que o relatório técnico conclua favoravelmente ao pedido do
requerimento previsto no artigo 4° desta Lei.

Parágrafo único. Da decisão do órgão competente
caberá recurso ao Ministro da Justiça.
Art. 12 Declarado ·O reconhecimento da área como de
comunidade remanescente de quilombo, e transcorridos os prazos desta
lei, compete à Fundação Cultural Palmares, enviar ao INCRA e quando for
o caso, aos órgãos fundiários estaduais, no prazo de 30 dias, relatório
técnico conclusivo e a respectiva declaração, para instauração dos
procedimentos de titulação de propriedade.

CAPÍTULO Ili
DA TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE
Art. 13. O INCRA, no uso das suas atribuições legais,
poderá iniciar de ofício, os procedimentos de expedição de títulos de
propriedade das comunidades remanescentes dos quilombos reconnecídas
pela Fundação Cultural Palmares na forma desta lei.

Parãgrafo único . Os requerimentos de abertura de
procedimento de declaração de reconhecimento iniciados
pelo INCRA,
deverão ser instruídos por relatório técnico elaborado por GT denignado
pela Fundação Cultural Palmares nos termos desta lei.
Art. 14. O INCRA após a conclusão do relatório
técnico e da declaração de reconhecimento da comunidade remanescente
de quilombo, terá prazo de 30 dias para iniciar o procedimento de Utulação
de propriedade.

Art. 15. As terras ocupadas
dos
quilombos,
declaradas

pelas comunidades
remanescentes
administrativamente
reconhecidas, na forma desta lei, serão consideradas de interesse social,
para fins de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro.

incidentes

Art 16. Nos casos de titulação hábil de terceircs
sobre as áreas a que se refere o art. 1°, o procedimento
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desapropriatório será levado a efeito pelo INCRA, com fundamento na
legislação disponível.
Art 17. Nos casos de ocorrência das comunidades
incidentes em terras devolutas federais ou estaduais, o processo será
remetido ao órgão de terras competente, para que proceda à titulação de
propriedade, na forma da legislação estadual disponível. "
Art. 18. Para efeitos da titulação de propriedade
prevista nesta lei, é facultada à comunidade remanescente de quilombo
beneficiada pela declaração de reconhecimento, a formação de associação
devidamente constituída e registrada como pessoa jurídica no cartório de
registro competente para o recebimento do respectivo título.
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. 19. E facultado ao
INCRA, concluldos os
procedimentos administrativos de expedição de título de propriedade,
titular as comunidades beneficiadas de acordo com a manifestação destas,
nas formas dispostas a seguir:
em nome da entidade representativa da
Comunidade Remanescente de Quilombos, devidamente constituída como
pessoa jurídica e registrada em cartório do registro competente ou ;
1

-

li - em condomínio, na forma do art. 623 do Código
Civil, com cláusula de inalienabilidade;
e

CAPÍTULO IV
DAS GARANTIAS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DAS
COMUNIDADES REMANESCENTES DOS QUILOMBOS.
,

Art. 20. E reconhecido o direito ao pluralismo e a
diversidade das comunidades remanescentes dos quilombos através do
respeito à identidade, aos valores culturais, ao modo de criar, fazer e viver
destas.
Art. 21. Compete ao Poder Público, com a participação
das comunidades remanescentes dos quilombos, garantir a proteção dos
recursos naturais nas terras de que trata o art. 1 º desta Lei, mediante:
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1 - recuperação
processos de deçradação:

dos · recursos

11 - controle ambiental
efetivamente lesivas ao meio ambiente;

que tenham sofrido

das atividades

potencial ou

111 - programas de educação ambiental.
Art, 22. Em caso de terra reconhecida como de
de remanescentes de quilombo, incidente em área

comunidades
regulamentada por legislação ambiental, as entidades representativas
destas comunidades e defesa do meio ambiente, deverão elaborar projeto
de exploração sustentável para a consecução das necessidades da
comunidade e preservação ambiental. ·

Art, 23. As comunidades

remanescentes dos
quilombos, as associações por estas formadas, as entidades de defesa da
cultura e valores afro-brasileiros e o Ministério Público Federal são partes
legítimas para propor ações que visem a:
- garantir
a continuidade
remanescentes, como grupos étnicos afro-brasileiros,
diferenciadas da população brasileira;

das

comunidades

enquanto parcelas

11 - conservação da ocupação do título de propriedade;
'

111 - garantir continuidade cultural da comunidade
remanescente de quilombo através da preservação
da memória dos
remanescentes;

IV - impedir e punir atos lesivos ao meio ambiente
praticados nas terras na forma desta Lei.

Art.. 24ª O Ministério Público e associações de que
trata o art. 5° da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985) são partes legítimas
para propor ação que vise ao reconhecimento de comunidades como
remanescentes de quilombos.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art . 25. Os trabalhos de identificação, reconhecimento
e delimitação realizados anteriormente à promulgação desta lei, poderão
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instruir os procedimentos administrativos da declaração de reconhecimento,
desde que sejam adequados às disposições desta lei.

Art. 26~

Para efeito de cumprimento do disposto na
presente lei, os órgãos fundiários e de preservação dos valores culturais
afro-brasileiros} da União e dos Estados assim como outros órgãos que
tenham como objetivo o desenvolvimento
de políticas públicas e
infra-estrutura, disporão de orçamento para as ações de desenvolvimento e
concessão de crédito em favor das comunidades tituladas.

Art 27. É facultado à Fundação Cultural Palmares e_
ao INCRA e aos órgãos de terras dos estados, para cumprimento das
disposições desta lei, celebrarem
convênios, contratos, acordos ou
instrumentos
similares
e cooperação
com órgãos entidades
da
administração pública, federal, estadual, municipal, universidades e
instituição particulares ou profissionais.

Art. 28. Para fins

de política agropecuária, as
comunidades remanescentes de quilombos, receberão dos órgãos públicos
competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica, e linhas
especiais de crédito, destinadas ao financiamento de suas atividades
produtivas e de infra-estrutura.

Art. 29. O Poder Executivo expedirá decreto com as
instruções necessárias à execução do disposto nesta lei, no prazo de 90
(noventa) dias.

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 01 de julho

de 1998.

Deputado Sitias Brasileiro
Presidente
----------------·'
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