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 O Projeto de Lei (PL) nº 2633/20 prevê regularização fundiária das ocupações incidentes em terras

situadas em áreas de domínio da União ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

- Incra, por meio da alienação e da concessão de direito real de uso de imóveis. 

 Em primeira vista, o projeto transmite pretensão da promoção de uma regularização fundiária

necessária, porém, oculta os interesses reais que estão por trás da proposta e as consequências

para o meio ambiente e para as comunidades quilombolas. 

 A referida iniciativa legislativa, de autoria do deputado Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG), em

verdade, pretende atender a uma grande quantidade de grileiros, que estão na situação de

clandestinidade da posse e da propriedade. Desse modo, os benefícios maiores do PL seriam

exclusivos de extrativistas ilegais de madeira, de empresários rurais responsáveis pela devastação

ambiental para pastagens e plantio de lavouras de grãos.

 Conforme pesquisadora Márcia Maria Motta, na obra “A Grilagem como Legado”, aponta que “a

grilagem não é recente, constitui-se, pois num processo histórico e secular de ocupação ilegal”. A

autora complementa ressaltando que a grilagem deve ser compreendida à luz da dinâmica e

transmissão de patrimônio dos grandes fazendeiros, ligada aos esforços dos senhores e possuidores

de terra em expandir suas propriedades ad infinitun. 

 As consequências podem ser divididas em genéricas e específicas. As primeiras são as prejudiciais

ao meio ambiente em geral, uma vez que tituladas as terras griladas, seus proprietários estariam

legitimados à máxima exploração. Já as consequências específicas são as que causarão prejuízo

direto, e exclusivo, à população quilombola, uma vez que poderá legitimar a propriedade de

grileiros em conflio com territórios quilombolas.

 A Constituição de 1988, por meio do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

estabelece que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos é reconhecida a propriedade

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Nesse sentido tem-se que há

centenas de comunidades que disputam a posse com fazendeiros grileiros. Contudo, os

quilombolas estão inseridos em um lento processo de titulação, que atinge somente cerca de 7%

dos quilombos brasileiros.



*O presente boletim é fruto do edital de consultoria quilombola, uma parceria da
CONAQ, com a  Climate and Land Use Alliance (CLUA) e com a Associação Nacional de
Quilombos para Cooperação – Negra Anastácia
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  Conclui-se que o nº 2633/20 constitui-se como uma possível ferramenta de proteção jurídica de

pessoas economicamente privilegiadas em prejuízo da redução das desigualdades sociais no Brasil.

O processo de democratização da propriedade, por meio da distribuição de terras públicas com

equidade, seria inevitavelmente afetado. Por sua vez, a população quilombola inserida em contexto

de conflitos e de omissão do Estado, seria altamente fragilizada no processo de reconhecimento e

de titulação de seus territórios.


