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PREFÁCIO

A honrosa tarefa de apresentar a obra DIREITO AGRÁRIO 
CONTEMPORÂNEO – POR UM OBJETO AMPLIADO, que reúne 
estudos e autores da maior relevância no pensamento agrarista, coube-
-me, a mim.

Muitos autores depositaram aqui pensamentos de indiscutível 
potencial para transformar a realidade social no campo.  Assim, a mis-
são de prefaciar esse livro, depositário de tal valor humanitário, tor-
na-se de grande responsabilidade, o que nos faz de pronto agradecer à 
confiança dada. 

As reflexões aportadas pelos escritores foram promovidas a partir 
da delimitação de um campo de estudos pensado pelo que se tem deno-
minado no universo acadêmico de Escola Goiana de Direito Agrário. 
A esfera delimitada como direito agrário, cujo mais importante centro 
de debates no nosso país é o Programa de Pós-graduação em Direito 
Agrário da UFG, volta-se a identificar, pensar e produzir soluções teóri-
cas para os problemas jurídicos originários na agricultura no seu sentido 
mais amplo, consideradas pertencentes a ela as relações estabelecidas em 
torno da agrariedade e dos conflitos daí decorrentes, a agro- alimentação 
e a sociodiversidade. 

Nesse universo de estudos, estão escritos elaborados à partir da 
reconstrução das teorias do Direito Agrário e que referem-se à temáticas 
centrais do setor agrário tais como: a concentração da propriedade da 
terra e as consequentes mudanças e permanências nas  estruturas fundiá-
rias e produtivas no país; a luta contra hegemônica dos sujeitos agrários 
pelo direito à terra e ao território; a função social da terra; as perspectivas 
e inovações no Direito Agrário  na América Latina à partir do pensamen-
to decolonial nas relações agrárias. Para investigações de tal natureza se 
faz necessária uma visão transdisciplinar e o diálogo com muitas áreas 
do conhecimento, notadamente a antropologia, a sociologia, a ciência 



política, a história. Isso permite a construção teórica capaz do perene 
interceder em favor dos direitos humanos e na proteção daqueles grupos 
que se encontram vulnerabilizados. 

Falou-se assim sobre a transformação da terra em propriedade 
privada, sobre a não criminalização da ocupação da terra pelos movi-
mentos sociais, do poder simbólico nos conflitos agrários, da função 
social da propriedade, do combate à grilagem, sobre reforma agrária, 
sobre alimentos, rotulagem e soberania alimentar , um direito agrá-
rio agroecológico e decolonial, sobre genocídios, desastre de Mariana, 
sobre Mata Velha em Pirenópolis, Lei Kandir e agronegócio, agroeco-
logia urbana, agricultura familiar, sobretudo sobre terra. Discutiu-se 
sobre muitos temas e interesses.

Como se pode observar, no cerne das discussões nesta obra apre-
sentadas está o conjunto de sujeitos, de ações, de processos e de insti-
tucionalidades relacionados ao uso da terra, das territorialidades, dos 
recursos naturais e de sua função socioambiental. As categorias concei-
tuais mais utilizadas, postas transversalmente em todos os estudos, são 
aquelas integrantes do escopo teórico-metodológico desse novo direito 
agrário, pensado para pessoas que vivem da terra, em simbiose com a 
natureza e que enfrentam as agressões dos que veem no mercado e no 
desenvolvimentismo o precípuo e único interesse agrícola. 

Esse livro fala sobre pessoas que enfrentam, no dia a dia da labu-
ta, a guerra contra a expansão das fronteiras agrícolas e a força desigual 
da produção das commodities. Diz-se no livro sobre outras formas de 
estar na natureza e prover a subsistência das vidas por meio da posse e a 
propriedade agrárias, agroecológicas, as atividades agroalimentar, extra-
tivistas e biotecnológicas, o etnodesenvolvimento, a natureza. Abordam-
se também conflitos e sofrimentos humanos.

 Enfrentando um campo teórico complexo, o livro procura con-
tribuir para uma revisão do direito agrário e de seus referenciais teóricos 
e metodológicos.  Esse objetivo é alcançado em inúmeras ideias aporta-
das pelo universo de autores e autoras progressistas que se dedicaram a 
contribuir com o objetivo proposto pelos organizadores e organizadoras.

Tal ideário foi declinado no edital de chamada e na eleição dos 
muitos capítulos selecionados, o que permitiu, antes de tudo, a partir de 



refinada crítica, sob a forma de reflexão teórica, apresentar um grito em 
defesa das pessoas, das territorialidades e da natureza.

Uma boa leitura a todas e todos.
Goiânia, inverno de 2021.
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega.





SUMÁRIO

A (DES)CRIMINALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE TERRA À LUZ DO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO .............................................................................................. 17

Francielle Ferreira Silva

A CONFLITUOSA TRANSFORMAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADE PRIVADA 
NO BRASIL E A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO .................................................... 39

Andréa Figueredo Pereira
Adegmar José Ferreira

A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EMANCIPADORES A PARTIR DO PODER 
SIMBÓLICO NA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS CONFLITOS AGRÁRIOS ........... 79

Alysson Maia Fontenele
Adegmar José Ferreira
Andréa Figueredo Pereira

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL E A NECESSIDADE DE UM 
ESTADO COMPROMETIDO COM A JUSTIÇA SOCIAL NO CAMPO ........................ 107

Elenice Silverio de Souza
Emiliano Lobo de Godoi



A NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS EMBALADOS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS: UMA ANÁLISE DAS CRÍTICAS DA RDC N° 429   
DA ANVISA ............................................................................................................................ 127

Maria Goretti dal Bosco
João Pedro Uchoa de Azevedo

A TERRA MAU DITA ............................................................................................................ 153

Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
Resigno Barros Lima Neto

A UTILIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO E NOVAS METODOLOGIAS NO 
COMBATE À GRILAGEM: O RESPEITO AOS DIREITOS TERRITORIAIS DOS 
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS .................................................................. 173

Girolamo Domenico Treccani
José Heder Benatti
Aianny Naiara Gomes Monteiro
Eymmy Gabrielly Rodrigues da Silva
Tatiane Rodrigues de Vasconcelos

AGROECOLOGIA URBANA: SEMEANDO PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
E BEM VIVER ........................................................................................................................ 201

Cleusa Maria Rossini
Leonir Terezinha Uhde
Daniel Rubens Cenci
Fernanda Gewehr de Oliveira
Márcia Sostmeyer Jung



ANÁLISE DA EFICÁCIA DA LEI KANDIR NA COMPENSAÇÃO DOS IMPOSTOS 
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) NO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO .......................................................................................... 223

Isabel Christina Gonçalves Oliveira
Heloísa Borges Nascimento

CADASTRO AMBIENTAL RURAL PARTICIPATIVO MANSO E PACÍFICO:  
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, NO MARAJÓ,  
ESTADO DO PARÁ .............................................................................................................. 243

Carlos Augusto Pantoja Ramos
Michely Mesquita Santos
Loyanne Lima Feitosa
Girolamo Domenico Treccani
Fernanda Ferreira Senra Antelo
Eymmy Gabrielly Rodrigues da Silva

EVOLUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESDE A ANTIGUIDADE  
ORIENTAL AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: FUNÇÃO  
SOCIAL AO LUME DA REFORMA AGRÁRIA ................................................................ 271

Cristina Maiko Oishi do Amaral Campos Okuma
Gabriel Cavalcante Cortez

MATA VELHA, EM PIRENÓPOLIS, GOIÁS: FRONTEIRA ENTRE O 
URBANO  E O RURAL ......................................................................................................... 299

Ísis Lôbo de Oliveira
Tereza Caroline Lôbo

João da Cruz Gonçalves Neto



O DESASTRE DE MARIANA, RESPONSABILIDADES E DIREITOS ........................ 327

Amanda Henrique Pires
Juliana Fogaça Kiaulenas

Katya Regina Isaguirre

POR UM NOVO DIREITO AGRÁRIO: AGROECOLÓGICO E DECOLONIAL ........... 357

Vanessa de Castro Rosa

REFLEXÕES SOBRE A SOBERANIA ALIMENTAR EM PIRENÓPOLIS/GO .......... 377

João Guilherme da Trindade Curado
Erica Danielle de Mesquita
Samara Benedita Lôbo
Ricardo Pereira de Andrade

SEMENTES DE RESISTÊNCIA: CAMPONESAS, SABERES TRADICIONAIS   
E AGROBIODIVERSIDADE ............................................................................................... 403

Daiane dos Santos Possamai



17

 A (DES)CRIMINALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE 
TERRA À LUZ DO ESTADO DEMOCRÁTICO  
DE DIREITO

Francielle Ferreira Silva1

 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema a (des)criminalização da 
ocupação de terra, apresentando seus fundamentos e posicionamentos 
doutrinários. Além de expor como o tema é julgado em casos concretos 
pelo Judiciário e qual seria a melhor solução para a harmonização e segu-
rança jurídica. 

Neste prisma, construiu-se questões que nortearam este trabalho: 
• A ocupação de terras para fins de reforma agrária é crime ou não?
• O Direito Penal deve proteger a propriedade e posse de terras ocupa-

das sem violência?
• É natural a ocupação de terras no Estado Democrático de Direito?

A Constituição Federal de 1988 protege o direito à dignidade 
humana, à propriedade e à função social desta. Entretanto, esses direitos 
muitas vezes entram em conflito com interesses maiores e envolvem o 
ramo do Direito Penal. 

De um lado existe o entendimento de que o Direito Penal 
não deveria ter sido acionado para resguardar um direito já protegido 
pelo Direito Civil e Direito Público. Do outro lado, grupos influentes 

1 Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pelo Centro Universitário 
UniDBSCO. Pós-graduanda em Direito Ambiental pela Faculdade Única. Graduada 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogada. 
Email: fran.advogada27@gmail.com
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consideram o uso do Direito Penal importante para a manutenção de 
suas propriedades, mesmo que infrutíferas.  

Ademais, também existe uma divergência jurisprudencial entre o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça acerca da cri-
minalização da conduta de membros de movimento sem-terra que ocu-
pam áreas alheias sem o uso de violência ou ameaça. Além de outros jul-
gados que retratam como deve ser o procedimento criminal no esbulho 
possessório e na invasão de terras da união, dos estados e dos municípios.  

O objetivo é investigar como funciona a criminalização da ocupa-
ção de terras para fins de reforma agrária tratada no ordenamento jurídi-
co brasileiro e propor um Brasil com uma visão mais favorável ao direito 
de manifestação pacífica, sem nenhum tipo criminalização desnecessária. 

O recurso de metodologia utilizado para a composição do tra-
balho foi a pesquisa bibliográfica física e eletrônica, focando em autores 
especialistas no assunto, cabendo mencionar alguns: Bitencourt (2019), 
Delmanto (2016), Lôbo e Vieira (2017), Busato (2017), Nucci (2020), 
Ranieri (2019) e Locke (2019).

 2. DO DIREITO DE PROPRIEDADE

O direito de propriedade é antigo e acompanha a evolução 
humana na exploração da terra, sendo protegido de diferentes formas 
ao longo do tempo. Assim, em cada Idade – Antiga, Média, Moderna e 
Contemporânea – foram criadas regras jurídicas para proteção da pro-
priedade e posse. 

Frisa-se que “os jurisconsultos romanos trazem à tona o conceito 
de direito de propriedade como algo absoluto, indisponível, quase uma 
garantia fundamental do indivíduo”. (ASSIS, 2008, p. 728). De acordo 
com Assis (2008), isso também ocorre na Idade Média, tendo em vista a 
existência de uma divisão social em que os suseranos até mesmo conce-
diam terras a vassalos em troca de algo. 

Portanto, já existia a figura de um senhor feudal que tinha poder 
sobre terras que deveriam ser produtivas. Na Idade Moderna, a impor-
tância da propriedade também é visível, uma vez que “o prestígio dos Reis 
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poderia ser medido em virtude do que possuía cada Reino. A conquista 
de novas terras e até mesmo a usurpação do direito de propriedade alheio 
era condição para o fortalecimento do poder real que surgia com maior 
força”. (ASSIS, 2008, p. 783). 

Nesse período, o Brasil foi explorado pela Coroa Portuguesa que 
queria obter mais terras e enriquecer. Assim, em 1534, houve a divisão do 
território brasileiro em Capitanias Hereditárias (quinze faixas de terras) 
que eram cedidas a portugueses escolhidos pela Coroa para tornarem a 
terra produtiva. (VIEIRA; LOPES, 2014). Assis (2008, p. 784) destaca que:

A passagem da Idade Moderna para a Contemporânea é marca-
da pelo processo de Revolução Industrial, onde o modelo econô-
mico capitalista, embora prospere na relação capital/trabalho das 
fábricas, conflita-se com o modelo socialista que se desenvolve no 
Leste da Europa, fortalecido com os movimentos sindical/anar-
quistas dessa era. Nesse período há uma contestação da idéia de 
que o direito de propriedade é absoluto, sendo dado, desde então, 
novo tratamento constitucional à questão.

Desta forma, esse foi um grande conflito sobre todo o ideal de 
propriedade construído ao longo do tempo. Assim, o direito de pro-
priedade passa a ser relativo e não absoluto à luz dos novos direitos 
sociais previstos nas Constituições, devendo adequar-se às novas reali-
dades da sociedade.

Figueiredo (2013) relata que o direito de propriedade represen-
ta o individualismo, tendo em vista a conquista da independência e da 
liberdade dos indivíduos, principalmente, na 1ª geração de direitos ou 
direitos de liberdade. Portanto, existe uma brecha para que o coletivo 
mude o cenário individual.

Ainda na Idade Moderna, cabe pontuar que “um dos pilares per-
seguidos pela sociedade, com o declínio das monarquias absolutistas foi 
o respeito a esfera de domínio privado do indivíduo e ao seu patrimô-
nio jurídico”. (FIGUEIREDO, 2013, p. 225).  Portanto, gradativamente o 
direito de propriedade enraizou-se nos indivíduos e passou a ser almeja-
do até como uma forma de status social.
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De acordo com Locke (2019), a invenção do dinheiro ocasionou 
a desigualdade, tendo em vista a possibilidade de posses maiores e seus 
direitos, de acordo com o valor atribuído. Assim, consequentemente, a 
propriedade clamava por proteção, pois tinha um caráter de valor, quanto 
maior e melhor o pedaço de terra mais valeria e deveria ser protegido. 

Na Idade Contemporânea, a propriedade também ganha um 
papel de destaque e é protegida por várias leis. Considerando o sistema 
capitalista, é possível ver como os direitos patrimoniais muitas vezes se 
sobrepõem a outros direitos fundamentais de relevância maior como à 
vida e à dignidade.

 2.1 Da função social da propriedade

A Constituição do México (1917) foi a primeira que tratou sobre 
assuntos relativos sobre propriedade privada e extinguiu seu cunho abso-
luto. Inclusive, submeteu o uso da propriedade ao interesse público, ou 
seja, estampou a função social da propriedade, “fato que serviu de susten-
táculo jurídico para uma potencial transformação sociopolítica oriunda 
de uma eventual reforma agrária, a primeira a ser idealizada no continen-
te latino americano”. (FIGUEIREDO, 2013, p. 114).

A legislação brasileira criada para proteger a propriedade privada 
é vasta, começando pela Constituição de 1824, a Lei de Terras de 1850 
e o Código Civil de 1916. Ressalta-se também a criação do Estatuto da 
Terra (Lei n. 4.504/1964) promulgado no período ditatorial brasileiro que 
“reconhecia o direito de propriedade daqueles que demonstrassem a pos-
se da terra, os direitos daqueles que a arrendavam e também daqueles que 
trabalhavam em terra alheia” (REIS, 2012, p. 1). 

O Estatuto também trazia uma ideia de função social da pro-
priedade para selecionar quais terras deveriam ser desapropriadas para 
fins de reforma agrária no Brasil. Embora a redação do referido dispo-
sitivo legal fosse bastante avançada, o governo não efetivou o que fora 
estampado. Portanto, não houve muitas desapropriações nesse período. 
(REIS, 2012)

Conforme expõe Reis (2012), as poucas desapropriações são 
fruto do poder político dos fazendeiros. Além disso, a “importância da 
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agricultura na estratégia de desenvolvimento brasileiro conduziu a ação 
do governo para a modernização da produção rural”. (REIS, 2012, p. 01). 

Assim, houve a redução da mão de obra e, consequentemente, 
vários trabalhadores rurais ficaram sem-terra ou, como Reis (2012, p. 01) 
complementa, “ainda que com terra, sem recursos para garantir condi-
ções mínimas de subsistência -, produziu uma concentração de terras 
ainda maior”.

O inciso XXIII do art. 5º da Constituição (1988) dispõe que “a 
propriedade atenderá a sua função social”. Figueiredo (2013, p. 225) deli-
neia o conceito de função social, veja-se:

Consiste no condicionamento racional do uso da propriedade 
privada imposto por força de lei, sob pena de expropriação, no 
qual o Poder Público interfere na manifestação volitiva do titular 
da propriedade, garantindo que a fruição desta atinja fins sociais 
mais amplos de interesse da coletividade, tais como o bem-estar 
social e a justiça distributiva.  

	 2.2	Desapropriação	para	fins	de	Reforma	Agrária	

A Constituição especificou a desapropriação para fins de reforma 
agrária em seu Capítulo III – Da política agrícola e fundiária e da reforma 
agrária – arts. 184 a 186. Compete à União e a prévia/justa indenização 
será paga em títulos de dívida agrária resgatáveis em até vinte anos. Sobre 
o cumprimento da função social tem-se que: 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.
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Extrai-se a importância da função social e como a falta dessa função 
pode gerar desapropriação para fins de reforma agrária. O Estatuto da Terra 
de 1964 em seu artigo 1º, § 1º conceitua Reforma Agrária: “considera-se 
Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor dis-
tribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim 
de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”.

 3. DA CRIMINALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE TERRAS 

A Reforma Agrária ainda se depara com o obstáculo de grupos 
privilegiados que não têm interesse em melhorar a distribuição de terra 
para gerar mais igualdade e dignidade para os que nada tem. O poder 
desses grupos é tão grande que se valeram até do ramo do Direito Penal 
para proteção da ocupação de terras, mesmo sem violência. O Código 
Penal traz em seu art. 161, §1º, II o esbulho possessório. Veja-se:

Esbulho possessório
II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante 
concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para 
o fim de esbulho possessório;
§ 2º - Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta 
cominada.
§ 3º - Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, 
somente se procede mediante queixa.

Conforme ensina Bitencourt (2019, p. 788) o esbulho penal é 
diferente do civil, tendo em vista que:  

[...] na concepção do Código Civil, a caracterização do esbulho 
exige que o possuidor perca a posse, isto é, seja dela afastado, ao 
passo que, para o Código Penal, é suficiente que a finalidade de es-
bulhar constitua o especial fim de agir, que, como todos sabemos, 
não precisa concretizar-se. 

Portanto, ao delinear esse tema, o Código Penal é mais rigoroso 
que o Código Civil, já que a mera execução com a referida finalidade 
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já ensejará a punição. Neste prisma, é perceptível como o Direito Penal 
não foi usado como deveria, de forma subsidiária, e somente quando as 
outras áreas do direito não forem capazes de resguardar aquele bem jurí-
dico gravemente ofendido. (BITENCOURT, 2019)

Além do Código Penal, a Lei n. 4.947/66 que fixa normas de 
Direito Agrário, dispõe sobre o Sistema de Organização e Funcionamento 
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, estampa em seu art. 20 o crime 
de invasão de terras da União, dos Estados e do Município. Veja-se seu teor:

Art. 20 - Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos 
Estados e dos Municípios:
Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, com idêntico pro-
pósito, invadir terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou 
municipais, destinadas à Reforma Agrária.

Deve-se ter atenção com o verbo principal, qual seja: invadir. 
Segundo a desembargadora federal Mônica Sifuentes, a invasão pressu-
põe entrar com violência e ocupar à força. Portanto, os julgadores devem 
analisar cada caso para não enquadrar membros do movimento sem-ter-
ra em invasão se praticaram mera ocupação pacífica. (BRASIL, 2018)

Ainda conforme ensinamento de Bitencourt (2019, p. 789) “nes-
sas circunstâncias, estamos diante de uma injustificada criminalização, 
com evidente violação do princípio da ultima ratio”. Outros autores da 
esfera do Direito Penal também concordam com esse posicionamento. 

Celso Delmanto (2016) também expressa seu descontentamento 
com a indevida criminalização de condutas que poderiam ser resolvidas 
na esfera cível.  Principalmente, critica o fato da legislação infraconstitu-
cional valer-se do Direito Penal como instrumento ideológico a ser usado 
em cunhos políticos e econômicos. O autor em comento ensina que: 

3) em face dos princípios da subsidiariedade e fragmentariedade, 
“deve ser revisto o tratamento dado aos fatos microvioladores” do 
patrimônio alheio, bem como retirado da esfera penal situações 
que muito bem poderiam ser resolvidas no cível, como as altera-
ções de limites, de usurpação de águas, de esbulho possessório, de 
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supressão ou alteração de marca em animais ou de introdução ou 
de abandono de animais em propriedade alheia. (DELMANTO, 
2016, p. 551)

Neste sentido, resta cristalino como os crimes patrimoniais são 
tratados de forma desproporcional. Em virtude disso, Delmanto (2016, p. 
551) destaca o protagonismo do juízo na interpretação do Código Penal 
“com uma visão mais aberta, levando em conta a profunda desigualdade 
social que existe no Brasil”. 

Delmanto (2016) ainda esclarece que não defende que o juízo 
não deva aplicar a lei, mas sim:

[...] a adequação da lei formal aos ditames constitucionais e à rea-
lidade vigente no Brasil, sem o que se estará muito distante de 
um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Lembramos, aqui, 
uma expressiva frase do grande pintor e escultor renascentista 
Michelangelo: “Não entendo os que dão mais valor aos sapatos do 
que aos pés”. (DELMANTO, 2016, p. 551) 

Na mesma linha de raciocínio, Busato (2017) atenta-se para 
outro lado do tema que vai ao encontro dos outros autores mencionados. 
Veja-se:

A própria característica de um imóvel revela que o ataque não po-
derá ser realizado de tal modo que o sujeito garanta a posse ou 
propriedade do bem, uma vez realizado o esbulho. Dessa forma, 
é sempre possível a retomada do imóvel pelas vias acessíveis cor-
respondentes ao Direito civil, sendo absolutamente desnecessária 
a proteção do patrimônio mediante qualquer intervenção jurídi-
co-penal.  (BUSATO, 2017, p. 523)

De fato, considerando que o objeto protegido é o imóvel, não 
tem como o infrator retirá-lo do lugar e fugir. Pelo contrário, o infrator 
é facilmente encontrado no local e não pode garantir sua posse por via 
legal, sendo assim: 
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Neste caso, porém, uma vez que o tipo de ataque contra o patri-
mônio representado no esbulho possessório não tem qualquer ra-
zão de existir na seara penal, remanescem passíveis de persecução 
apenas o crime de lesões corporais, a contravenção de vias de fato 
ou o crime de ameaça. (BUSATO, 2017, p. 523)

Busato (2017) ainda destaca que não é possível comparar o modo 
violento de execução do delito de esbulho (violência ou grave ameaça) 
com o de concurso de pessoas, tendo em vista que não ofende a vida 
e a integridade de nenhuma vítima. Além de atentar-se para o fato de 
que esse tipo penal é usado como “instrumento para castigar sistematica-
mente pessoas que realizam, sem violência à pessoa, ocupação de terras 
improdutivas, como ao caso das manifestações do Movimento Social dos 
Trabalhadores Sem-terra” (BUSATO, 2017, p. 523).

Lôbo e Viera (2017, p. 05) também defendem que a ocupação da 
terra de forma pacífica não se enquadra na norma penal, “eis que se reve-
la legítimo instrumento de desobediência civil, intencionada mudança 
comportamental do Estado para efetivação da política pública de acesso 
à terra, que poderá ser exigida, inclusive, na via judicial”. 

Ademais, Busato (2017, p. 524) levanta a questão de que “há quem 
reconheça, nas atitudes do MST, uma situação de estado de necessidade, 
ou seja, de permissão forte”. Desta forma, o esbulho possessório pode ser 
resolvido na via civil, afastando o aparato jurídico-penal, “salvo apenas em 
proteção da integridade física e liberdade das pessoas, para cujo fim os tipos 
penais de incriminação de delitos contra pessoa resultam mais do que sufi-
cientes” (BUSATO, 2017, p. 524). Soma-se que Busato (2017) também men-
ciona o posicionamento convergente do STJ, conforme se expõe a seguir: 

O próprio Superior Tribunal de Justiça vem tratando de reconhe-
cer que a matéria afeta ao esbulho possessório possui dimensão 
exclusivamente civil, chegando a trancar ação penal em recurso 
ordinário em habeas corpus, reconhecendo a natureza exclusiva-
mente cível da matéria. (BUSATO, 2017, p. 524)

Lado outro, tem-se posicionamento divergente e minoritário 
apresentado por Nucci (2020) que expõe a possibilidade legítima dos 
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movimentos sociais que ocupam terras se enquadrarem no tipo de esbulho 
possessório e sofrerem penalização. Inclusive, o referido autor apresenta 
o entendimento do STF, defendendo a penalização desses movimentos: 

[...] O Supremo Tribunal Federal, em tema de reforma agrária 
(como em outro qualquer), não pode chancelar, jurisdicionalmen-
te, atos e medidas que, perpetrados à margem da lei e do direito 
por movimentos sociais organizados, transgridem, comprometem 
e ofendem a integridade da ordem jurídica fundada em princípios 
e em valores consagrados pela própria Constituição da República. 
Precedentes” (MS 32752 AgR, Plenário, rel. Celso de Mello, 
17.06.2015, processo eletrônico DJe-156, divulg. 07.08.2015, pu-
blic. 10.08.2015). (NUCCI, p. 819, 2020)

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal, assim como a doutrina, possuem entendimentos divergentes 
sobre o tema. Todavia, frisa-se que a maioria dos autores e julgadores 
consideram desnecessária a utilização do Direito Penal nesses casos já 
protegidos pelo Direito Civil. Além da exposição do entendimento diver-
gente do STJ e STF, interessante expor julgados de outros tribunais sobre 
o tema e analisá-los: 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 161, II, 
§3º; ART. 163, IV; ART. 139; E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO 
PENAL - QUEIXA-CRIME REJEITADA POR INÉPCIA - 
CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO E DANO QUALIFICADO 
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - 
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DAS CONDUTAS - FALTA DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ADEQUADA 
DOS FATOS - INÉPCIA CONFIGURADA - CRIME DE INJÚRIA 
- IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITO PASSIVO SER PESSOA 
JURÍDICA - CRIME DE DIFAMAÇÃO - SUFICIENTEMENTE 
CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA 
QUEIXA-CRIME QUANTO AO CRIME DO ART. 139 DO CP 
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se a queixa-crime 
não cuidou de descrever todas as circunstâncias das condutas 
imputadas aos querelados, em atenção aos requisitos exigidos 
pelo art. 41 do CPP, resta prejudicando o exercício da ampla 
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defesa, estando configurada parcial inépcia da peça, quanto 
aos crimes tipificados no art. 161, II, §3º e art. 163, IV, ambos 
do CP - A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime 
de injúria, por não possuir honra subjetiva - Estando suficiente-
mente caracterizado o crime de difamação, nos termos do art. 41 
do CPP, necessário o recebimento da queixa-crime quanto a esse 
delito. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10555170021367001 Rio 
Paranaíba, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 
26/03/2019, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 
de Publicação: 03/04/2019).

Extrai-se desse julgado que a decisão do Tribunal foi acertada, 
tendo em vista que muitos membros de movimentos sem-terra são taxa-
dos de criminosos sem que suas condutas realmente se amoldem nos 
tipos penais. Outro fator é que podem ter muitos membros e acabam 
generalizando condutas que não foram praticadas por todos. 

Como exposto, o crime de esbulho quando praticado sem violên-
cia é processado mediante queixa-crime. Assim, a queixa-crime para ser 
recebida deve apresentar a qualificação dos supostos autores e também a 
individualização de suas condutas. No caso analisado, isso não ocorreu, 
motivando a rejeição da queixa-crime. Cabe apresentar trecho relevante 
do inteiro do teor do acórdão em comento. Veja-se: 

Quanto às condutas tipificadas no art. 161, §1º, inciso II e §3º do 
CP (esbulho possessório) e no art. 163, parágrafo único, inciso IV, 
do CP (dano) supostamente praticadas pelos recorridos, a queixa-
-crime se limita a dizer que diversos indivíduos, liderados pela pes-
soa de Aderaldo Bento Alves da Silva, haviam invadido uma pro-
priedade da cooperativa e destruído parte da cerca, utilizando dos 
materiais desta para levantar barracas. (MINAS GERAIS, 2019) 

Na mesma linha de entendimento, o Tribunal de Justiça do 
Paraná julgou desprovido recurso de apelação criminal, em virtude da 
ausência de explicação fática da conduta de supostos invasores, conforme 
exposto a seguir: 
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APELAÇÃO CRIMINAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. ART. 
161, § 1º, DO CP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS 
ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 44, CPP. 
PROCURAÇÃO NÃO CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DE 
FATO CRIMINOSO DETERMINADO. ART. 395, II, DO CPP. 
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 
PENAL PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES. 
VERIFICADO. ART. 38, CPP. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO 
ART. 569, CPP. REJEIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001373-48.2017.8.16.0067 - Cerro 
Azul - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 03.07.2018). (TJ-PR - 
APL: 00013734820178160067 PR 0001373-48.2017.8.16.0067 
(Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 
03/07/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2018).

Extrai-se como os tribunais foram coerentes e não julgaram 
apenas vendo os interesses de uma classe mais privilegiada que engloba 
todos em condutas que não são individualizadas e comprovadas. Além 
disso, necessário anotar julgado sobre o crime de invasão de terras pre-
visto no art. 20 da Lei n. 4.947/66. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO SENTIDO ESTRITO. 
INVASÃO E OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS. ART. 20 DA 
LEI 4.947/66. CRIME COMETIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO 
PERMANENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Invasão e 
ocupação são institutos diversos e não se confundem, e, no caso dos 
autos, não ocorreu invasão e sim ocupação, pois não houve violên-
cia, sendo, portanto, atípica a conduta do denunciado. 2. Recuso em 
sentido estrito desprovido. (TRF-1-RSE: 00050276620184010000, 
Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, 
Data de Julgamento: 12/06/2018, TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: 22/06/2018).

Através desse último julgado é possível perceber o papel impor-
tante dos julgadores, pois muitas injustiças poderiam ser cometidas caso 
eles não analisassem a presença da violência nas ocupações.
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Nesse viés, cumpre analisar de forma mais detalhada o porquê 
da existência de um tipo penal que impede a ação de movimentos sociais 
que lutam pela terra. Conforme lição de Lôbo e Vieira (2017, p. 05), essa 
artimanha “a fim de reprimir a resistência de grande massa de excluídos, 
se coloca como combustível a alimentar ainda mais a revolta e o robuste-
cimento da resistência dos envolvidos em tais conflitos, até porque sem 
outros mecanismos de pressão”. 

Ocorre que a criminalização ou a descriminalização da ocupa-
ção de terras possui duas teses defensivas completamente diferentes. A 
primeira é que se trata de crime e deve ocorrer punição. Já a segunda 
defende o “direito de acesso à terra para trabalhar, cultivar e promo-
ver desenvolvimento regional, dando-lhe a função social desejada pela 
Constituição” (LÔBO; VIEIRA, 2017, p. 06). 

Lôbo e Vieira (2017, p. 06) destacam que a própria Constituição 
estampa que “a reforma agrária é política pública a ser desenvolvida pela 
União, tendo na desapropriação por interesse social, fulcrando imóvel rural 
improdutivo, sua principal estratégia”. Portanto, a postura do Estado deve 
ser ativa (positiva) para cumprir o comando constitucional. Nesta senda, 
se o Estado fica omisso, ignorando a efetivação de direitos fundamentais 
para os indivíduos hipossuficientes, acaba por gerar revoltas e ensejar, 

[...] a associação das massas de excluídos e a adoção de postura 
ativa de luta, com objetivo de chamar a atenção para suas necessi-
dades, lançando mão da ocupação pacífica da terra como hipótese 
justificadora da desobediência civil, para o fim de ativar a política 
pública latente. (LÔBO; VIEIRA, 2017, p. 06). 

Portanto, essas massas carregam em si uma justificativa plausível 
de que estão apenas reivindicando direitos que deveriam ser positivados 
pelo Estado. Infelizmente, tal justificativa não é aceita pelos proprietários 
e, consequentemente, por quem está no poder e faz parte dessa classe 
privilegiada. Em virtude disso,

[...] as ações perpetradas por esses movimentos sociais em luta 
pela terra têm sofrido censura e uso de violência de toda sorte, 
encontrando reprimendas penais severas, o que tem causado 
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divergências desde os doutrinadores até a jurisprudência pátria, 
abrindo ainda mais a chaga social em questão. (LÔBO; VIEIRA, 
2017, p. 07)

Diante desse cenário, verifica-se a incongruência do Estado que 
penaliza o uso de violência, mas atua de forma violenta contra movimen-
tos que muitas vezes não se valem de qualquer violência na ocupação de 
terras. Segundo Lôbo e Vieira (2017, p. 15): 

A rigor, o uso da força pelo Estado contra os campesinos objetiva 
obnubilar sua ineficiência e o descumprimento do ordenamento 
jurídico, o que atende bem ao latifúndio e ao retrocesso na con-
centração de terras produtivas, num processo inverso à caminha-
da do mundo civilizado, que estimula a produção local, o terror, a 
agricultura familiar e as pequenas iniciativas que incluem muitos 
com poucos recursos.  

Frisa-se o uso das mídias no combate e até mesmo como são chama-
dos “de baderneiros, vândalos, bandidos, vagabundos, os quais fazem bagun-
ça, arruaça, baderna” (TARDELLI, p. 01, 2013). Segundo Tardelli (2013), 
tudo isso com o visível intuito de desmotivar esses movimentos que lutam 
pela terra e fazer com que eles sejam vistos pela sociedade como criminosos.   

Neste prisma, Locke (2019) ainda ressalta sobre como uma úni-
ca pessoa ou um grupo pequeno de pessoas oprimidas não incomoda o 
governo se o povo não se identificar com a causa. Assim, “é como se um 
louco furioso ou um descontente impetuoso se empenhassem em derru-
bar um Estado bem constituído. Tanto num caso, como noutro, o povo 
sente-se pouco disposto a segui-los” (LOCKE, 2019, p. 369). 

Por isso a importância da mídia e de outras forças de poder para 
desanimar os movimentos. Já que, se o povo simpatizar com a causa, vai 
representar uma verdadeira ameaça aos que estão no poder. Um povo 
insatisfeito acaba por resistir e, sendo em grande número, o Estado não 
tem meios de impedi-los. (LOCKE, 2019, p. 369)

Inclusive, Tardelli (2013) ressalta que já enquadraram manifes-
tantes na Lei de Segurança Nacional (Lei n. 7.170 de 1983), sendo um dos 
vestígios do período da ditadura. O art. 1º que a pessoa que ou expõe a 
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perigo de lesão “I - a integridade territorial e a soberania nacional; II- o 
regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; 
III - a pessoa dos chefes dos Poderes da União”, responderá por crime 
disposto na lei. 

Ressalta-se que existe uma dura crítica feita pelos juristas contra 
a Lei de Segurança Nacional pelo fato de ser vaga e “passível de interpre-
tações diversas, o que autorizaria o uso de seu texto para “intimidações 
políticas”” (COELHO, 2020, p. 01).  Alguns juristas ainda defendem a 
extinção da lei. 

Rodrigo Durão Coelho (2020, p. 01) relembra que, em virtu-
de de ocupações de prédios públicos, “durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), em 2000, nove agricultores do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST) do Paraná e outros dois no Mato 
Grosso, foram enquadrados na LSN”. 

Posteriormente, em 2006, o Ministério Público Federal enqua-
drou 116 militantes do Movimento pela Libertação dos Sem-terra 
(MLST) na Lei de Segurança Nacional, “quando o grupo ocupou as gale-
rias da Câmara dos Deputados e entrou em confronto com os seguranças 
da Casa”. (COELHO, 2020, p. 01)

Portanto, nota-se que a lei em comento pode ser usada até mes-
mo como forma de perseguir movimentos que incomodem o governo e 
vá de encontro com interesses políticos poderosos. Além de que, a Lei de 
Segurança Nacional possui tipos penais abertos, tendo em vista que não 
especifica bem as condutas delituosas. Isso gera margem para punições 
injustas. (COELHO, 2020)

	 3.1		Do	Estado	Democrático	de	Direito

Lôbo e Vieira (2017) defendem que a própria Constituição for-
nece respaldo para a intervenção do coletivo quando o poder público é 
omisso e ou ineficiente, tendo em vista que: “ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, 
II, da Constituição). Ademais, os autores também apresentam o enten-
dimento do STJ que acentua o fato de a pressão popular ser inerente ao 
Estado Democrático de Direito que é:
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[...] a modalidade do Estado constitucional e internacional de di-
reito que, com o objetivo de promover e assegurar a mais ampla 
proteção dos direitos fundamentais, tem na dignidade humana o 
seu elemento nuclear e na soberania popular, na democracia e na 
justiça social os seus fundamentos. (RANIERI, 2019, p. 332).

Portanto, nota-se que a dignidade humana deve prevalecer sobre 
qualquer interesse econômico, bem como a soberania popular. Ademais, 
“o livre processo político exige cidadãos ativos, capazes de formular e 
expressar suas preferências, individual e coletivamente, dado que as suas 
preferências são os elementos direcionadores de políticas e ações gover-
namentais” (RANIERI, 2019, p. 332). 

No Estado Democrático de Direito os cidadãos devem ser ati-
vos e buscar ações positivas do Estado, em prol da coletividade. Todavia, 
muitas vezes é notório que um pequeno grupo da população tem prio-
ridade em face de outros grupos bem maiores e que têm sua dignidade 
humana violada. (RANIERI, 2019)

Frisa-se que os membros do MST buscam uma sobrevivência 
digna, desejando cultivar a terra e se deparam com o direito de proprie-
dade de muitos que possuem propriedade improdutivas. Portanto, o 
cenário é de extrema desigualdade, onde de um lado poucos acumulam 
muitos bens imóveis sem qualquer destinação produtiva e muitos não 
têm nem onde dormir. (LÔBO; VIEIRA, 2017)

Toda essa questão de propriedade agrária possui proteção legisla-
tiva que beneficia os grandes proprietários. Neste sentido: 

A questão agrária no Brasil é objeto de extensa previsão legislativa 
(isto é, de produção legislativa), e, do ponto de vista crítico, expres-
sa a vitória das elites sobre as reivindicações populares, visto que 
o resultado final da regulação jurídico-agrária demonstra a hege-
monia dos senhores da terra. (PAULA; GEDIEL, 2017, p. 2832).

Assim, resta cristalino que quem possui poder (proprietários da 
terra) quer continuar com ele. Embora a Constituição destaque o direito 
à dignidade humana, o direito à propriedade de senhores de terras infru-
tíferas se sobrepõe ao primeiro. Outro fator é que o Direito Agrário “não 
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possui permeabilidade no Judiciário e carece de autonomia jurisdicio-
nal no sentido de uma correlação de forças internas capazes de mudar o 
“olhar” judicante sobre a questão agrária. O problema situa-se com rela-
ção a práxis”. (PAULA; GEDIEL, 2017, p. 2833)

Conforme ressaltado por Vieira e Lopes (2014, p. 01), “Locke 
(1973) foi o primeiro autor moderno a defender a resistência ao poder 
político diante de um soberano que rompesse com o contrato social”. 
Assim, Locke (2019) explica esse direito de resistência contra atos de 
tirania, dizendo que “a força unicamente se deve opor à força injusta e 
ilegítima” (LOCKE, 2019, p.  366). 

Ademais, Locke (2019, p. 332) estampa a questão da autopreser-
vação do indivíduo em que “nenhum homem, nem nenhuma sociedade 
de homens, tem o poder de render a sua preservação, nem, por conse-
guinte, os meios de assegurá-la, à vontade absoluta e ao domínio arbitrá-
rio de outrem”.

Portanto, movimentos sociais podem resistir em nome da auto-
preservação e diante da omissão de um Estado Democrático de Direito 
que deveria ser mais justo e propiciar uma sociedade com mais igual-
dade. Os governantes não podem abusar do poder de forma tirânica e 
legitimar apenas o direito de alguns. (LOCKE, 2019)

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa, conclui-se que a ocupação de terras por 
movimentos sociais é criminalizada, mas que sua real penalização per-
passa pelo crivo da hermenêutica jurídica. Foi possível verificar como 
direito de propriedade muitas vezes se sobrepõe ao próprio direito de 
dignidade humana. Prova disso é a grande posição doutrinária que consi-
dera desnecessário valer-se do Direito Penal para resguardar terras, sen-
do que outros ramos do direito já são suficientes. 

Extraiu-se que o STJ considera que é natural a manifestação de 
movimentos sem-terra em um Estado Democrático de Direito e não 
deveria ser criminalizada, tendo em vista que os cidadãos possuem sobe-
rania para ter ativismo dentro da política. Além de que, é a partir do 
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ativismo que o governo acaba por formular novas políticas públicas para 
sanar determinada carência do povo. 

Todavia, o STF entende que os movimentos sociais organizados 
estariam agindo à margem da lei e deveriam ser penalizados. Portanto, 
constatou-se a cristalina divergência entre os tribunais, sendo uma ques-
tão de hermenêutica jurídica. Ademais, os posicionamentos carregam em 
si um conflito constitucional, já que cada um sustenta a Constituição para 
sustentar seu ponto de vista. 

Quanto aos julgados analisados de outros tribunais, foi possível 
verificar que os julgadores analisam a individualização das condutas e a 
ocorrência de violência ou grave ameaça no crime de esbulho e de inva-
são para o processo e penalização. Assim, mesmo com as várias denún-
cias de crimes dessa natureza, tudo deve ser devidamente apurado. 

Todo esse cenário gera insegurança jurídica e precisa ser modi-
ficado. Todavia, enquanto um grupo minoritário estiver no poder e con-
tinuar achando interessante a criminalização, nada será modificado. O 
mais prudente seria não utilizar o Direito Penal e abolir o crime de esbu-
lho possessório e invasão. 

Considerando que o Brasil vive em um Estado Democrático de 
Direito, as manifestações e ocupações pacíficas não deveriam ser crimi-
nalizadas e nem silenciadas. O povo deveria acolher e apoiar causas jus-
tas, sem sofrer com a interferência negativa dos indivíduos contrários e 
das mídias. Além de que, através do ativismo do povo, o Estado deveria 
ter uma postura ativa e não omissa. 
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 A CONFLITUOSA TRANSFORMAÇÃO DA TERRA 
EM PROPRIEDADE PRIVADA NO BRASIL E A 
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO1

Andréa Figueredo Pereira2

Adegmar José Ferreira3

 RESUMO: 

Em que medida a atuação do Poder Judiciário pode influenciar 
na resolução dos conflitos agrários brasileiros? O objetivo deste traba-
lho é identificar como se originaram os conflitos agrários, no Brasil, por 
meio da transformação da terra em propriedade privada, bem como de 
que modo a atuação do Poder Judiciário pode influenciar na perpetuação 
desses conflitos. A terra possui diversas especificidades que fazem com 

1 Artigo científico apresentado como trabalho final para a disciplina de “História das 
Sociedades Agrárias”, ministrada pelo Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia, no período de 
06 de jul. a 04 de set. 2020, no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da 
Universidade Federal de Goiás.

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás. Tema do Projeto de Pesquisa: O USO DE MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO GOIANO NA RESOLUÇÃO DOS 
CONFLITOS AGRÁRIOS. Orientador: Prof. Dr. Adegmar José Ferreira.

3 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, 
(1981), mestrado em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás - UFG, 
(1999) e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
- PUC-Goiás, (2010). É Pós-Doutor pela Universidad Nacional de Córdoba - 
Centro de Estudos Avanzados - CEA e Associaçao dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 2ª.Região - AMATRA-2, do Programa Multidiciplinar de Formaçao 
Pós-doutoral (2015). É professor Adjunto III da Universidade Federal de Goiás, 
onde leciona na graduação e nas Pós-Graduações (Mestrado em Direito Agrário - 
quadro permanente).
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que o modo de sua transformação em propriedade privada influencie 
diretamente na distribuição de riquezas do País. A história dessa trans-
formação e distribuição, porém, demonstra que, desde o período colo-
nial, a atuação do Estado tem favorecido a manutenção da situação de 
exclusão dos dominados e manutenção de poder da classe dominante. 
A forma dessa transformação e distribuição da terra faz com que vários 
conflitos agrários ainda sejam gerados no País e que as partes busquem 
o Estado, por meio do Poder Judiciário, na tentativa de sua resolução. 
O Poder Judiciário, porém, mantém um posicionamento supostamente 
neutro que em nada contribui para a utilização do direito como ferra-
menta emancipatória. Por meio do método de revisão bibliográfica e do 
referencial teórico do conflito de fronteiras, em José de Souza Martins, 
será verificado que a utilização de discursos civilistas - de influência libe-
ral individualista - em detrimento das noções agraristas constitucionais 
- que buscam a promoção do bem de todos - demonstram a tendência de 
utilização do direito como ferramenta de manutenção do poder e perpe-
tuação das injustiças históricas.

PALAVRAS-CHAVE: Terra. Propriedade privada. Desigualdade. Confli-
tos Agrários. Poder Judiciário.

 INTRODUÇÃO

A terra é um bem comum de todos, conforme leciona Marés 
(2003). Ela funciona, gera e reproduz a vida, não apenas dos indivíduos 
isoladamente considerados, mas de todos os seres humanos, plantas e ani-
mais. Ela é provedora da vida, “não por função, por obrigação, mas por-
que é de sua natureza, da essência de seu ser” (MARÉS: 2003; p. 197). Sua 
transformação em propriedade privada e apropriação individual de for-
ma desigual, porém, vem gerando conflitos por toda a história brasileira.

A distribuição fundiária no Brasil é um exemplo de situação de 
desigualdade, em que há alta concentração de terras nas mãos de poucos 
proprietários. Segundo estatística divulgada pelo DIEESE (MARTINS, 
2013), o país possui mais de 42,5% da área total de propriedades rurais 
concentradas em apenas 0,8% do total de imóveis. Essa desigualdade na 
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distribuição do bem terra contribui para a intensificação de conflitos 
étnicos e sociais.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2020) indica que o Brasil é 
um verdadeiro campo de batalhas na luta pela distribuição de terras. Em 
2019, ela registrou um total de 1.833 conflitos no campo no Brasil, e 1.489, 
em 2018. Essas ocorrências envolvem despejos, expulsões, ameaças de des-
pejos e expulsões, bens destruídos, pistolagem e invasões. Em 2019, essas 
ocorrências envolveram 53.313.244 hectares de terra, 859.023 pessoas e 32 
assassinatos. Para José de Souza Martins (1997), a intensificação da vio-
lência dos conflitos agrários ocorre na expansão das fronteiras internas.

A fronteira é o local de encontro da frente de expansão, que ocu-
pou a terra de maneira menos capitalista, com a frente pioneira, marcada 
pela agressividade do agronegócio dominado pelo capital. A história da 
fronteira no Brasil é marcada por lutas étnicas e sociais. Sociologicamente 
o que há de mais relevante para caracterizar e definir a fronteira no Brasil 
é a situação de conflito social. E nesse conflito, a fronteira é o lugar da 
alteridade, é o lugar onde, à primeira vista, há o encontro do que por 
diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 
ditos civilizados por outro, como os grandes proprietários de um lado e 
os camponeses pobres do outro (MARTINS, 1997).

Muitos desses conflitos são judicializados em busca de respos-
tas e pacificação social. Porém, a forma de atuação do poder judiciário 
tem ocorrido de forma muito mais civilista tradicional individualista que 
agrarista, conforme conclui o “Observatório da atuação do poder judi-
ciário nos conflitos agrários decorrentes de ocupações de terra por movi-
mentos sociais” (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012) da Universidade 
Federal de Goiás. Há prevalência dos interesses das classes dominantes 
em detrimento dos dominados e os conflitos, em vez de serem resolvidos, 
se perpetuam.

Neste contexto, se questiona qual a relação da história da con-
solidação da propriedade privada no Brasil e a consequente geração dos 
conflitos agrários bem como a forma que o Poder Judiciário vem se posi-
cionando na resolução destes conflitos.

Portanto, esse trabalho pretende, por meio de revisão bibliográfi-
ca, identificar a formação do espaço agrário brasileiro com a consequente 
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transformação do bem comum terra em propriedade privada individual, 
no Brasil, e a relação dessa transformação com a geração dos conflitos 
agrários. Além disso, se pretende discutir se o posicionamento do Poder 
Judiciário contribui para a pacificação social com a resolução dos confli-
tos ou se apenas perpetua uma relação de dominação de classes histori-
camente consolidada.

 2. AS ESPECIFICIDADES DO BEM TERRA

O estudo da história do direito à terra é importante para a com-
preensão da formação atual da sociedade brasileira. A terra possui sin-
gularidades enquanto sociedade, mercadoria e organização de classes 
sociais. Uma de suas grandes singularidades, segundo David Harvey 
(1990), é o fato de a terra não ser um bem reproduzível, diferentemente 
de outras mercadorias que se reproduzem pelo trabalho. A terra é um 
bem fixo e se territorializa. Além disso, a terra é um bem comum de todos 
e provedora de vida (MARÉS, 2003).

A relação do homem com a terra é essencial à construção do 
modo de produção capitalista no Brasil. A singularidade do conceito 
da terra como capital financeiro dentro da sociedade, consiste no modo 
de tratar a terra, com todas as suas singularidades em relação a outros 
mercados, como a indústria, por exemplo. A terra, portanto, é um bem 
fixo que não se reproduz e traz a possibilidade de apropriação da renda 
(HARVEY, 1990).

A terra é um bem inserido na coordenação da produção capita-
lista e, na condição de equiparação a ativo financeiro, se insere no mer-
cado de terras, ainda que improdutiva (HARVEY, 1990). Sauer (2016) 
aponta ainda, o fato da demanda mundial por terras contribuir ainda 
mais para a transformação da terra em um ativo financeiro, devido às 
possibilidades de investimentos produtivos e especulativos. Desse modo, 
ainda que improdutiva, é um bem de interesse do capital, e sem controle 
estatal, poderia se tornar uma ameaça ao bem comum dos brasileiros.

Portanto, o bem terra possui especificidades que aumentam sua 
importância na relação com a distribuição de renda e riquezas pelo Brasil. 
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Ao mesmo tempo em que pode ser vista como um bem comum de todos 
que deve prover a vida, também pode ser vista como um ativo financeiro 
que gera riquezas ainda que improdutiva, apenas por se constituir o bem 
terra. O grande interesse agressivo do capital sobre um bem tão econo-
micamente valioso e ao mesmo tempo essencial à manutenção da vida 
humana, apoiado por um posicionamento parcial do Estado, marcou a 
história brasileira com sangue e conflitos.

 3. SESMARIA E POSSE: O MODELO COLONIAL DE APROPRIAÇÃO DA  
 TERRA E O BERÇO DA GERAÇÃO DOS CONFLITOS.

A história territorial do Brasil, e consequentemente o direito 
a ela inerente, tem origens em Portugal, no final do século XIV, com 
o Regime das Sesmarias, em que o estado se preocupava em povoar o 
campo com pessoas dispostas a nele trabalhar e solucionar a crise de 
abastecimento (SILVA, 2008). O reino estava vazio enquanto se inves-
tia pessoas e mão de obra nas navegações para novas terras. Ainda em 
Portugal (LIMA, 1990), havia o mandamento de que, para a efetivação 
do Regime de Sesmarias, o senhorio perderia parte de suas terras que 
não estivessem sendo utilizadas. Portanto, o uso da terra era fundamen-
tal neste regime.

Já em território brasileiro, a importação deste regime se deu com 
algumas adaptações. Em Portugal, o regime fora criado para regulamen-
tar a ocupação de terras não cultivadas por seus senhores, porém, foi 
trazida ao Brasil para aplicação à colonização de terras virgens (MOTA, 
2012). Além disso, o Brasil era 76 vezes maior que Portugal (SILVA, 
2008), o que tornava o cenário geográfico muito diferente daquele onde 
originariamente surgiu o referido regime.

O caráter externo da acumulação de capital, em Portugal, deter-
minou uma das características internas da produção colonial, de que 
todo o crescimento do sistema se dava por extensão. Os métodos eram 
rudimentares, e o solo se esgotava rapidamente, obrigando ao abando-
no de terras esgotadas e busca de outras terras férteis. Arruinava-se uma 
terra, queimava-se a floresta, esgotava-se o solo e seguia-se adiante para 
continuar o ciclo em outro lugar. Nos primeiros séculos de colonização já 
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se mostravam as características fundamentais da agricultura brasileira de 
mobilidade, caráter predatório e crescimento em expansão (SILVA, 2008).

Inicialmente, o regime jurídico de regência das sesmarias era o 
das Ordenações de Portugal. Aos poucos houve uma desvinculação desse 
regime e foi implementado, no Rio de Janeiro, a Mesa do Desembargo 
do Paço (LIMA, 1990). Já em 1753 havia regras específicas para a con-
cessão de terras, dentre elas, a necessidade de medição e demarcação da 
área, limitação de extensão territorial de até três léguas, impossibilidade 
de concessão a quem já havia sido anteriormente beneficiado e, em 1809, 
proibição de concessão aos estrangeiros.

O procedimento legal de concessão de sesmarias era relativa-
mente simples. Na prática, porém, as regras não eram tão claramente 
interpretadas. A legislação e o processo se complicaram devido à incon-
gruência dos textos, contradições, um mecanismo de repartição defei-
tuoso, assim como os ofícios do governo num amontoado de dúvidas e 
tropeços (LIMA, 1990). E assim, de modo difuso e incerto, a legislação de 
concessão de terras por meio do Regime de Sesmarias se implementou no 
Brasil. Além disso, havia sesmarias que eram confirmadas e concedidas 
sem a observância dos trâmites legais (MOTA, 2012).

O Regime de Sesmaria influenciou a geração de latifúndios no 
Brasil e, consequentemente, o acirramento dos conflitos agrários, porém, 
não foi sua única causa determinante. Para Lígia Osório Silva (2008), a 
geração de latifúndios sofreu outras condicionantes históricas da coloni-
zação, tais como a adaptação forçada de um instituto jurídico, criado em 
Portugal, à realidade socioeconômica do Brasil.

Essa implementação legal confusa do Regime de Sesmarias trou-
xe várias consequências nefastas ao país. Embora houvesse pouca popu-
lação comparada à quantidade de terra, a maior parte das terras já estaria 
repartida, e as que sobraram, estavam ocupadas pelos índios. Os grandes 
proprietários não permitiam que as famílias se instalassem em seus lati-
fúndios por muito tempo, havia a existência de muitas famílias pobres 
sem meios de obtenção de um terreno, a agricultura era atrasada e havia 
sesmarias com tamanhos maiores que o permitido em lei (SILVA, 2008).

As medições e demarcações efetuadas de maneira confusa gera-
ram vários conflitos internos (MOTA, 2012). A concessão de terras por 
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sesmarias pelos funcionários do reino era muito difícil, e mais políti-
ca que territorial. Eram muitos conflitos sobre as fronteiras internas e 
era preferível que fossem resolvidos no espaço da justiça, onde a força 
política de alguns assegurasse a extensão territorial que buscavam. Essa 
situação conflituosa ressaltava o poder do Reino, que se colocava como 
mediador dos conflitos e reafirmava seu poder.

Assim sendo, se os governadores “tal como o próprio rei, podiam 
derrogar o direito em vista de uma ainda mais perfeita realização 
da sua missão” e isso expressava a criação de “um espaço de poder 
autônomo efetivo”, a autonomia só tornar-se-ia uma realidade se 
Francisco não ousasse em discutir as bases de sustentação econô-
mica e política dos fazendeiros – a terra. (MOTA, 2012, p. 126).

Portanto, no Brasil, o instituto de sesmarias, permitiu o acesso às 
terras apenas a quem fosse amigo do Rei ou tivesse capital suficiente para 
contratar trabalhadores (MARÉS 2003). A atuação do Estado favoreceu 
privilegiados e deu origem a descontentamentos e conflitos.

No cenário internacional, a modernidade capitalista passou a 
transformar a terra em mera mercadoria ao torná-la propriedade pri-
vada que poderia ser transferida inclusive a quem não a utilizasse. Esse 
pensamento internacional moderno era diferente do pensamento das 
sesmarias, que defendia que o fundamento da propriedade de terra era 
o trabalho nela exercido, portanto, o seu efetivo uso era determinante 
(MARÉS, 2003).

O pensamento liberal moderno criticava a intervenção do esta-
do na propriedade, pois este direito deveria ser livre e absoluto, como se 
a terra pertencesse apenas ao proprietário. “Argumentavam ainda que o 
insensato seria obrigar alguém a produzir (...) e, portanto, a terra teria 
que ser um bem jurídico como outro qualquer” (MARÉS, 2003, p.183).

 Consequentemente, diante do cenário interno conturbado e por 
influência ideológica internacional, a Resolução de 17 de julho de 1822 
pois fim ao Regime das Sesmarias (LIMA, 1990). Com isso, houve a dimi-
nuição do papel do estado na questão do ordenamento legal da apropriação 
de terras (SMITH, 1990), conforme clamor das ideias liberais capitalistas.
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A posse pura e simples foi outra forma de apropriação territorial 
que ocorreu paralelamente ao Regime das Sesmarias. As ocupações ocor-
riam de forma espontânea por moradores que não demandavam por ses-
marias, muitas vezes por temerem não poderem comprovar serem homens 
de posses, ou não comprovarem terem investimentos iniciais. A maioria 
dessas posses ocorreu em terras para a exploração da pecuária, mas tam-
bém abrangeu outros interesses, como a produção aurífera (SILVA, 2008).

Assim, outro fator que contribuiu para que ocorresse essa apro-
priação paralela era a esperança desses posseiros em encontrar ouro e, 
por isso, não queriam perder o controle sobre essas terras interioranas. 
Esse modelo de posses foi muito usual em algumas regiões do país e suas 
áreas eram por vezes muito maiores até mesmo que as áreas de sesmarias 
(SILVA, 2008).

Durante o século XVIII, segundo Lígia Osório Silva (2008), teve 
início o grande conflito entre posseiros e sesmeiros. Por um lado, havia 
sesmeiros que não cumpriam as exigências de medição e demarcação das 
terras, não as confirmavam e nem registravam e, por outro, havia os ocu-
pantes de fato das terras. No momento em que Estado fosse realizar uma 
doação, por exemplo, as autoridades estavam sob o risco de doar uma 
terra já doada ou já ocupada, pois as limitações eram confusas.

A aquisição do domínio passou a ser obtida mediante a compro-
vação de posse acompanhada pela cultura do terreno. A Provisão de 14 
de março de 1822 claramente dizia:

Hei por bem ordenar-vos procedais nas respectivas medições e 
demarcações, sem prejudicar quaesquer possuidores, que tenhão 
effectivas culturas no terreno, porquanto devem elles ser conser-
vados nas suas posses, bastando para título as reaesordens, porque 
as mesmas posses prevaleção ás sesmarias posteriormente conce-
didas. (LIMA, 1990, p. 52).

Já a jurisprudência do Poder Judiciário apresentava pensamento 
diverso. Para ela, os ocupadores das terras não eram considerados pro-
prietários e sim, meros posseiros. A aquisição do domínio pela posse 
seria fundamentada apenas no costume jurídico (LIMA, 1990).
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As ocupações também acabaram por propiciar que pessoas já 
detentoras de sesmarias ampliassem ainda mais suas fazendas, fomen-
tando o objetivo capitalista de acumulação. O espírito latifundiário que 
pervertera a legislação das sesmarias também deturpou o Regime das 
Posses (SILVA, 2008).

No período de 1822 a 1850 a posse se tornou o único modo de 
aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e esse 
período ficou conhecido como “fase áurea do posseiro” (SILVA, 2008, p. 
82). Mantida a questão do apossamento da terra e a escravidão, não havia 
motivo para pressionar o Estado a fazer a regulamentação das terras. No 
entanto, sem a expedição de títulos de propriedade, faltava um elemento 
importante para a constituição da classe dos proprietários de terras. Pois, 
somente com o reconhecimento pleno da propriedade privada é que esta 
classe seria constituída de fato e de direito. E se intensifica o debate sobre 
a necessidade de atuação do Estado para consolidar o direito de proprie-
dade de forma adequada ao regime capitalista.

 4. A LEI DE TERRAS E A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA

A Lei de Terras, de 1850, coloca fim, então, ao regime jurídico 
das posses no Brasil. Ela foi editada em momento muito específico da 
história nacional, sendo o marco legal da consolidação jurídica da pro-
priedade (SMITH, 1990). Conjunturas diferenciadas explicam a edição 
da lei, como a crise do sistema de escravismo, marcado pelo fim do trá-
fico negreiro e pelo crescimento da ocupação de terras em velocidade 
maior que a expansão da produção. Este descompasso foi causado pelo 
fortalecimento da lavoura cafeeira crescente no oeste paulista e pelo reco-
nhecimento das propriedades das terras trazido pela nova lei. Assim, sur-
ge um novo negócio, a produção de fazendas de café em novas terras 
que se encontravam vazias, caracterizando uma expansão de fronteiras 
(TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012).

A edição da Lei de Terras foi influenciada pelas ideias de coloni-
zação sistemática, de Wakefield (apud SMITH, 1990), vindas da Europa, 
de que o regime capitalista, para sua manutenção, necessita do fortale-
cimento da propriedade e da formação de uma massa de trabalhadores 
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que possam gerar o produto. Desse modo, a terra deveria ter um valor e 
sua propriedade um controle, não podendo ser livre, para que nem todos 
pudessem acessá-la de imediato e se garantisse, assim, a manutenção de 
pessoas dispostas a trabalhar para os proprietários. A regularização de 
terras não era mais apenas um projeto de povoamento, mas de transfor-
mação das relações de trabalho. A partir da Lei de Terras há condições 
para a formação de uma burguesia agrária e de um campesinato no Brasil 
(OLIVEIRA, 1989). No cenário internacional, ocorria o avanço do capi-
talismo que colocava a divisão do trabalho como uma necessidade para 
manutenção do próprio sistema (SMITH, 1990).

A Lei de Terras, segundo Lima (1990) veio ratificar as proprieda-
des obtidas no regime das sesmarias e coibir as ocupações desenfreadas por 
pequenos trabalhadores. Essa lei flexibilizou algumas exigências impostas 
aos antigos sesmeiros, como a limitação de extensão territorial, e passou a 
exigir, para a consolidação do domínio, apenas a comprovação do cultivo. 
Mas ela não serviu apenas para regulamentar situações pretéritas já costu-
meiramente aceitas como regulares, como instituiu também novas provi-
dências. Dentre elas, a proibição de aquisição de terras devolutas por outro 
meio que não fosse a compra. A venda era efetuada pelo poder público. Para 
Cláudio Maia (informação verbal)4, os grandes interessados na edição da Lei 
de Terras eram o Império e o capital mercantil, com o apoio dos cafeicultores.

No cenário de importância do título para comprovar a proprieda-
de, surge a figura dos grileiros. Com a necessidade de expansão de fron-
teiras e com a exigência de título de compra e venda para a legitimação da 
propriedade, oportunistas atuam com interesse de obter vantagens. Essas 
pessoas se utilizavam de medidas, lícitas ou ilícitas, para regularizar a 
propriedade das terras, como a limpeza da área, expulsão dos ocupantes e 
até mesmo falsificação de documentos. Era necessário se produzir títulos 
que fossem aceitos pela justiça, independentemente de já haver produção 
na terra (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012).

Esse novo regime de concessão de terras públicas foi fortemente 
influenciado pelo adotado nos Estados Unidos (LIMA, 1990). Para esse 

4 MAIA, Cláudio Lopes. A formação do espaço agrário brasileiro: capital, terra e 
trabalho. A lei de terras e a questão fundiária. Programa de Pós-Graduação em 
Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. 27 de jul. 2020. Notas de aula.
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país, já em 1785, as terras devolutas não eram concedidas aos cidadãos, 
mas sim, vendidas. Houve uma tentativa de regulamentação de toda a 
área do território nacional, consolidando os domínios particulares e defi-
nindo como públicas as terras residuais, impedindo-se a aquisição de ter-
ras pela mera ocupação:

Art. 3º São terras devolutas:§1º As que não se acharem applicadas 
a algum uso publico nacional, provincial, ou municipal. § 2º As 
que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo le-
gitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do 
Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta 
do cumprimento das condições de medição, confirmação e cul-
tura. § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 
concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, 
forem revalidadas por esta Lei. § 4º As que não se acharem occu-
padas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, 
forem legitimadas por esta Lei.5

O legislador de 1850, na tentativa de alinhamento com o pro-
gresso esperado ao país, também previu que o governo reservasse terras 
para colonização dos indígenas, para a fundação de povoações, abertura 
de estradas ou outras servidões, construção de estabelecimentos públicos 
e construção naval. Porém, a Lei de Terras não surtiu o efeito desejado. 
Isso, em decorrência, principalmente, da ineficiência do Império, que 
investiu grandes recursos para medição das terras, porém, sequer conse-
guia manter registros sólidos sobre o que já havia sido demarcado e qual 
havia sido sua destinação. O estado manteve sua posição dúbia e indefi-
nida que permanece até os dias de hoje, com as dificuldades que existem 
para discriminação e legitimação da terra (SMITH, 1990).

Para as discussões jurídicas, havia também a controvérsia dou-
trinária sobre a qual ramo do direito pertenceria a alienação das terras 
devolutas, se teria natureza jurídica de compra e venda civil, compra e 
venda civil em forma administrativa ou de concessão administrativa. Os 

5 Lei No 601, De 18 De Setembro De 1850. Dispõe Sobre As Terras Devolutas Do 
Império. Registrada Á Fl. 57 Do Livro 1º Do Actos Legislativos. Secretaria D’estado 
Dos Negocios Do Imperio Em 2 De Outubro De 1850. - Bernardo José De Castro.
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tribunais em sua maioria apoiavam a última vertente (LIMA, 1990), a de 
concessão administrativa, pois havia a supremacia do interesse público 
envolvendo todo o negócio. As terras devolutas seriam bem públicos de 
propriedade do Estado.

A concessão de terras seria uma prestação administrativa do 
Estado ao particular, uma modalidade de serviço púbico, que ora pode 
ser obra, ora pode ser coisa (LIMA, 1990). O Estado tem necessidade de 
promover a colonização e por isso deve prestar um serviço público, para 
isso, deve alienar as terras. Há implicação prática no debate, que mais 
tarde a história veio demonstrar, que gira em torno da obrigatoriedade 
de escritura pública com registro no órgão competente para a prova da 
propriedade ou mera concessão administrativa. Se considerada conces-
são administrativa, a questão se desloca para o ramo do Direito Público 
Administrativo e não existiria a necessidade de “correspectividade entre 
as prestações” (LIMA, 1990, p. 89) e nem de escritura pública.

Embora a Lei de Terras tivesse por objetivo a regularização da 
propriedade por meio da concessão do título, de 1850 até a república, 
poucos regularizaram suas terras. Surge, então, o registro Torrens6 como 
possibilidade de registrar a propriedade. Depois desse registro, não se 
discutia mais a propriedade. Entre 1850, com a edição da Lei de Terras, 
e 1854, com a sua regulamentação, foram criados mecanismos que 

6 O sistema de Registro Torrens, de origem australiana, foi introduzido no Brasil 
em 1890, por Rui Barbosa, como método alternativo e facultativo, a ser utiliza-
do em paralelo com o registro comum, na época bastante ineficaz, a fim de pro-
porcionar maior segurança às operações de transmissão da propriedade rural e 
constituição de ônus reais. Referido registro protegeria o proprietário contra rei-
vindicações posteriores que se resolveriam em indenização a ser suportada por 
um fundo especial previsto na legislação que criou o instituto. Para Maria Helena 
Diniz (Sistemas de registros de imóveis. 10. ed. São Paulo: Saraiva, pág. 2012, 
págs. 564-565) e Afranio de Carvalho. Registro de imóveis. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, pág. 417) o sistema está em desuso, pois se trata de instituto ul-
trapassado, deficitário e, na maioria das vezes, desnecessário diante do fato de o 
registro comum da propriedade imobiliária ser atualmente plenamente eficaz para 
garantir os direitos de propriedade. ROMANO, Rogério Tadeu. Breves anotações 
sobre o Tegistro Torrens. 2019.Disponível em: << https://jus.com.br/artigos/72050/
breves-anotacoes-sobre-o-registro-torrens#:~:text=O%20Registro%20de%20
Torrens%20%C3%A9,que%20goza%20dessa%20presun%C3%A7%C3%A3o%20
absoluta. Acesso em: 21 set. 2020.
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possibilitariam o controle pelo latifúndio, como por exemplo, o contrato 
particular de compra e venda, que já era utilizado como título (MAIA, 
2020, informação verbal).7 Portanto, a Lei de Terras fortaleceu o regime 
capitalista liberal no Brasil e a formação de uma burguesia agrária.

O cenário mundial, do final do século XIX era de crise social, 
previdenciária, trabalhista, urbana e agrária (MARÉS, 2003). Os liberais 
perderam espaço teórico e as autoridades foram levadas a repensar o 
sistema capitalista a partir da necessidade de intervenção do estado. “O 
Papa (…) propunha que o Estado cuidasse do trabalho e também da pro-
priedade, verificando que uma das falhas do capitalismo era justamente o 
caráter absoluto da propriedade”. (MARÉS, 2003, p. 186).

As ideias liberais trazidas pela Lei de Terras, como a comprova-
ção da propriedade por meio de títulos, não foram capazes de solucio-
nar problemas do próprio capitalismo, como a formação de latifúndios 
improdutivos e desigualdades sociais. O Estado então intervirá e acres-
centará uma qualidade ao direito de propriedade, a obrigação legal de 
produtividade, ligada às ideias de progresso capitalista (MARÉS, 2003). 
Assim, em 1964, com o Estatuto da Terra, o direito de propriedade seria 
mantido, mas estaria atrelado à obrigação de produtividade.

Neste intervalo entre a Lei de Terras de 1850 e o Estatuto da Terra 
de 1964, porém, o cenário nacional agrário foi influenciado por vários 
acontecimentos econômicos e políticos, que vão desde a Proclamação da 
República com a consolidação do latifúndio, a industrialização do país 
com a expansão das fronteiras agrícolas e o golpe militar. Neste intervalo, 
o campo do Direito também recebeu várias inovações legislativas refe-
rentes às propriedades rurais.

Em 1891, foi promulgada a nova Constituição, conforme se verá 
abaixo. Em 1916, foi promulgado o Código Civil, com caráter privatis-
ta e individualista, inspirado no Código de Napoleão e prevalência de 
ideias liberais. Ele regulou o Direito das Coisas8, abrangendo Contratos 
Agrários e Imóveis Rurais. Em 1934 foi promulgada nova Constituição 

7 MAIA, Cláudio Lopes. A formação do espaço agrário brasileiro: capital, terra e tra-
balho. A lei de terras e a questão fundiária. Programa de Pós-Graduação em Direito 
Agrário da Universidade Federal de Goiás. 27 de jul. 2020. Notas de aula.

8 Cf. Código Civil Brasileiro de 1916. Seção IV – Livro II.
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Federal9, com normas fundamentais do Direito Rural, regulamentação 
da usucapião pro-labore e normas sobre colonização e proteção dos sil-
vícolas. A Constituição de 194610 trouxe normas sobre desapropriação 
por interesse social e fortaleceu o terreno para o debate de projetos de 
reforma agrária.

 6. A REPÚBLICA VELHA E A CONSOLIDAÇÃO DO LATIFÚNDIO

A República Velha surge com a Proclamação da República, em 
1889, e permanece até o ano de 1930. Houve a consolidação da oligarquia 
agrária e da República Café com Leite11. Para Cláudio Maia (informação 
verbal)12, já há, nesse período, a presença de uma burguesia mercantil que 
influencia na formação do latifúndio.

Em 1890, com o Governo Provisório, foram editados decretos 
que organizavam os núcleos coloniais e criava bancos agrícolas. A von-
tade de progresso agitava o país em um sonho de prosperidade agríco-
la. Lima (1990) observa essa tendência por meio do vulto material dos 
litígios e controvérsias jurídicas instauradas oriundas de concessões de 
terras devolutas.

Em 1891 foi promulgada a nova Constituição, que alterou a 
competência da matéria sobre a alienação de terras devolutas. Antes, a 
matéria era de competência da União, com a nova ordem constitucional, 
essa competência passou a ser dos Estados (MAIA, 2020, informação ver-
bal)13. A distribuição das terras aos Estados trouxe o fracionamento da 

9 Cf. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 de jul. 1934. Art. 
125 e 129.

10 Cf. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de set. 1946. Art. 141, § 16.

11 Período assim conhecido por haver alteração da faixa presidencial entre os estados 
de Minas Gerais, que produzia principalmente leite, e São Paulo, que produzia prin-
cipalmente o café.

12  MAIA, Cláudio Lopes. A formação do espaço agrário brasileiro: capital, terra e 
trabalho. O colonato: a formação do trabalho livre no campo. A República Velha 
e a consolidação do latifúndio. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário 
da Universidade Federal de Goiás. 03 de ago. 2020. Notas de aula.

13 Ibidem.
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massa territorial do país. Porém, a atuação dos Estados foi desorganizada 
e limitou-se mais a fiscalização tributária que o devido tratamento às ter-
ras devolutas. Foram efetuadas várias concessões de terras sem a soleni-
dade da escritura pública.

Permanecia o debate sobre a natureza jurídica da concessão das 
terras públicas. As terras repassadas ao estado já não eram tão extensas, 
ao ponto de não poderem ser equiparadas aos domínios individuais, e 
nesse caso, sujeitas ao direito privado (MAIA, 2020, informação verbal)14. 
O atual regime implementou no direito positivo a ideia de que dois ele-
mentos constituem a concessão: um contrato e um título. O título era o 
modo de aquisição da propriedade e dele decorre a presunção de proprie-
dade, de legalidade da aquisição e de publicidade (MAIA, 2020, informa-
ção verbal)15. O título tornou-se o principal documento legitimador da 
propriedade dessas terras.

O Decreto n. 19.924, de 27 de abril de 1931 previa, que os títulos 
expedidos pelos Estados e as certidões autênticas dos termos lavrados em 
repartições administrativas, independentemente do preço pago, valeriam 
para transcrição no Registro de Imóveis (MAIA, 2020, informação ver-
bal)16. Consolidou-se assim, o poder dos Estados em alienar suas terras 
devolutas sob a chancela legalista do direito privado.

A economia na República Velha é vista como um conflito entre 
produtores de manufaturas versus produtores de matérias-primas. Ela 
se mostra caracterizada por ser uma economia que se expandia rapi-
damente, já havendo encontrado seu lugar na divisão internacional do 
trabalho. A chamada burguesia brasileira, que possuía os meios de pro-
dução, passava a ser a classe dominante e ela repudiava a interferência 
do Estado que fosse estranha aos seus interesses (OLIVEIRA, 1989).

A burguesia, que havia nascido das sesmarias, possuía a vanta-
gem de uma acumulação de riqueza, mas não ainda as condições plenas 

14  MAIA, Cláudio Lopes. A formação do espaço agrário brasileiro: capital, terra e 
trabalho. O colonato: a formação do trabalho livre no campo. A República Velha 
e a consolidação do latifúndio. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário 
da Universidade Federal de Goiás. 03 de ago. 2020. Notas de aula.

15  Ibidem.

16  Ibidem.
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de sua realização. O aburguesamento da economia brasileira foi influen-
ciado pela qualidade do controle do excedente, assim como da quan-
tidade do excedente que passa a ser controlado (OLIVEIRA, 1989). A 
República Velha herda uma economia que possuía uma potência de acu-
mulação e crescimento e avançam os processos de acumulação primitiva. 
O papel central da economia era o de intermediação comercial e financei-
ra da agroexportação. Essa intermediação retira da economia uma parte 
do excedente produzido, que servirá de acumulação na economia dos 
países que a realizam.

As condições em que se dá o início da economia na República 
Velha leva à reiteração da “vocação agrícola” do país. Isso ocorre por con-
ta das novas relações de produção internas e desempenho comercial e 
financeiro. A realização completa do circuito “produção–financiamento–
comercialização–acumulação-produção” (OLIVEIRA, 1989, p. 35) desta-
ca a importância da política cambial. A ausência de um sistema financei-
ro interno projetava sua sombra nos períodos de oscilação da demanda 
externa dos produtos da agroexportação. O importante foi a forma inter-
na de financiamento, em contraposição à externa.

 Os capitais estrangeiros foram aplicados na infraestrutura de fer-
rovias e portos que valorizaram a produção brasileira, aumentando a sua 
massa de valor. Porém, esse fato resultou em um crescimento da dívida 
externa (OLIVEIRA, 1989), apesar do crescimento nacional imediato.

Assim, as formas de organização da economia no período 
Colonial e Imperial moldaram a formação da propriedade agrária no 
Brasil, especialmente com o Regime de Sesmarias e a Lei de Terras de 
1850. Na República Velha, a questão agrária brasileira foi influenciada 
com a referida transferência da competência para alienação das terras 
devolutas aos estados e a consolidação do latifúndio por meio do favore-
cimento de acumulação capitalista primária. Posteriormente, nas déca-
das de 1950 e 1970, mais dois eventos podem ser citados como exemplos 
de influência na forma de expansão das fronteiras agrárias; o avanço da 
produção industrial e a construção de Brasília.
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 7. INDUSTRIALIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS:  
 O NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO E O PROJETO RURALISTA

A partir de 1930 o setor industrial se torna mais preponderante 
no cenário nacional que o agrário. Agricultura começa a se tornar subsi-
diária da indústria. É possível, então, falar de questão agrária no Brasil, 
pois antes disso o problema não era falta de terra, mas de organização de 
exploração. Depois desse período, se consolida o assalariamento clássico 
no campo, e começa a diminuir a figura dos agregados e dos meeiros e 
parceiros (MAIA, 2020, informação verbal).17

O período de 1850 a 1960 foi marcado pela formação do com-
plexo latifúndio-minifúndio. A questão de dominação do campesinato 
não foi considerada aqui como essencial. Com a expansão da frente pio-
neira18, o sistema latifúndio-minifúndio é gradativamente abandonado, 
porque não é mais interessante manter o minifúndio para a expansão 
do capitalismo (MAIA, 2020, informação verbal)19. O processo de expro-
priação camponesa se intensifica quando a agricultura assume um novo 
papel, caracterizado pelo domínio da indústria (MARTINS, 1997).

Desde 1930 a agricultura vem desempenhando o papel de ofere-
cer subsídios à indústria. Ela produzia alimentos baratos para os traba-
lhadores da indústria e mantinha o movimento industrial assentado em 
salários baixos. Além disso, fornecia massa de mão-de-obra para a cidade. 
A agricultura precisava fornecer matéria-prima para indústria e, também, 
consumir os produtos industrializados. A elite dominante passa a ser a 

17 MAIA, Cláudio Lopes. Industrialização e expansão agrícola. A expansão da fron-
teira agrícola. Vargas e a Marcha para o Oeste. Programa de Pós-Graduação em 
Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. 10 de ago. 2020. Notas de aula.

18 Termo utilizado por José de Souza Martins que significa modo de avanço de fron-
teiras relacionado à expansão do capital e do agronegócio. Ver: MARTINS, José 
de Souza. O tempo da fronteira: retorno à controvérsia sobre o tempo histórico 
da frente de expansão e da frente pioneira. In: Martins, José de Souza. Fronteira: a 
degradação do Outro nos confins do humano. São Paulo Editora Hucitec, 1997.

19 MAIA, Cláudio Lopes. A questão agrária e o capital monopolista. Questão Agrária 
e o Golpe Militar. Expansão capitalista no campo: a formação do Complexo 
agroindustrial. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás. 24 de ago. 2020. Notas de aula.
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industrial. Em 1950 começa a se desenhar a submissão, inclusive ideo-
lógica, do projeto ruralista ao industrialista. O projeto ruralista assume 
a pauta nacional-desenvolvimentista (MAIA, 2020, informação verbal).20

Em 1950 houve o avanço da produção industrial de Juscelino 
Kubitschek, com metas de desenvolvimento em vários setores da econo-
mia. Dentre elas, a construção de Brasília e sua respectiva malha viária para 
acesso às demais regiões do país. Houve uma tentativa de ocupação do espa-
ço nacional por meio de grandes obras de engenharia que interligassem o 
interior ao litoral (MOREIRA, 2003). Assim, houve a facilitação de acesso 
de escoamento de produção de uma vasta área com pobre produção agrí-
cola do centro-oeste para uma forte população consumidora, a das regiões 
sul e sudeste. As terras do centro-oeste se tornaram altamente promissoras, 
atraindo a atenção do restante do país e dando origem ao fenômeno da 
“Nova Marcha (oligárquica) para o Oeste” (MOREIRA, 2003. p. 186).

Durante o Governo de Juscelino Kubitschek houve um aprofun-
damento do sistema capitalista sem que houvesse sacrifício ao sistema 
democrático. Porém, os direitos sociais, políticos e econômicos não se 
desenvolveram com o mesmo ritmo de desenvolvimento na economia. 
Para grande parte da população nacional, que ainda era em sua maioria 
rural, não houve desenvolvimento social.

Houve o fortalecimento das bases oligárquicas rurais, ampliando 
e fortalecendo ainda mais aquilo que já era considerado arcaico: a grande 
propriedade rural e as classes sociais e políticas a ela ligadas. A especifi-
cidade desse período se torna visível a partir das relações com o projeto 
ruralista. Para Vânia Moreira (2003), não houve nesse período, a efetiva 
oposição entre grandes industriais progressistas e os conservadores rura-
listas, pois todos estavam envolvidos com os processos de acumulação 
do capital e com a industrialização. Esse pacto fortaleceu a estabilidade 
política do período e a intensificação da industrialização.

Os agraristas perceberam que o próprio setor agrário poderia se 
beneficiar e crescer com a expansão da industrialização e modernização 

20 MAIA, Cláudio Lopes. A questão agrária e o capital monopolista. Questão Agrária 
e o Golpe Militar. Expansão capitalista no campo: a formação do Complexo 
agroindustrial. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás. 24 de ago. 2020. Notas de aula.
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implantada pela construção de Brasília e do cruzeiro rodoviário. Não há 
fusão entre progressistas industriais e conservadores ruralistas, mas há 
uma integração entre eles como caracterização deste pacto, entre a moder-
nidade e o atraso, entre a oligarquia agrária e a burguesia industrial, com a 
futura formação do complexo agroindustrial (MOREIRA, 2003).

Com a intensificação da indústria, o país presencia um momento 
de expansão das fronteiras agrícolas, em que é possível identificar, segun-
do Martins (1997), a existência de duas frentes: a frente pioneira e a frente 
de expansão. Enquanto a primeira está relacionada à expansão do capital 
e do agronegócio, a segunda está mais ligada à forma de expansão do 
capital que não pode ser qualificada como caracteristicamente capitalista, 
é uma expansão baseada numa rede de trocas e de comércio. A frente de 
expansão está mais ligada à religiosidade e movimentos sociais. Na frente 
de expansão, a concepção do direito à terra se aproxima das ideias de ses-
marias, de justificação do direito de propriedade pelo trabalho.

Porém, no momento em que há o encontro da frente pioneira, 
mais relacionada à propriedade, com a frente de expansão, mais relacio-
nada à posse, ocorre a prática da violência. Há uma situação de contem-
poraneidade das relações de tempos distintos, e nela a mediação das rela-
ções mais desenvolvidas faz com que o atraso apareça na verdade como 
uma diferença. Não haveria alteridade ou forma para resolução desse 
conflito que é gerado na fronteira. Desse modo, o papel do estado seria 
alcançar as frentes de expansão antes mesmo da chegada da frente pio-
neira, no intuito de se evitar o surgimento do conflito.

Não foi o que aconteceu na expansão dos projetos para constru-
ções viárias, por exemplo, em que as rodovias foram construídas sem que 
as posses e propriedades próximas fossem regulamentadas pelo Estado. 
Assim, devido à valorização da região, a frente pioneira foi atraída e 
entrou em choque com a frente de expansão já aí instalada. Por isso, tan-
tos conflitos surgidos nessas regiões. O Estado não foi capaz de prevenir 
o choque entre as duas frentes de avanço das fronteiras.

As sociedades latino-americanas ainda estão no estágio da fron-
teira. Se encontram no estágio em que as relações sociais e políticas 
estão marcadas pelo movimento de expansão demográfica sobre terras 
“não ocupadas” ou insuficientemente ocupadas (MARTINS, 1997). O 
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contexto da intensificação da industrialização associado à expansão da 
malha viária e construção de Brasília, portanto, favoreceu o confronto 
entre a frente de expansão e a pioneira, ocorrido nas regiões de fron-
teira. O conflito de luta violenta pela terra, já iniciado no Brasil desde o 
Regime de Sesmarias, longe de ser apaziguado, foi intensificado com a 
chegada do progresso.

 8. O ESTATUTO DA TERRA E A QUESTÃO AGRÁRIA

Após o Golpe Militar de 1964, houve maior intervenção do gover-
no no campo, pois, se consolidava ainda mais a fusão entre os interesses 
da oligarquia rural com os grupos industriais. Houve a promulgação do 
Estatuto da Terra, com o claro objetivo de transformar as propriedades 
agrárias em empresas agrícolas (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012) e 
a formação do Complexo Agroindustrial (MULLER, 1989). Para isso, era 
necessário se eliminar tanto o latifúndio quanto o minifúndio.

No complexo agroindustrial não há mais divisão entre agricul-
tura e indústria. Eles formam um complexo único cuja direção está na 
indústria (MULLER, 1989). A indústria controla o processo em dois 
momentos, quando produz os insumos usados dentro da porteira (trator, 
semente, fertilizantes), e fora da porteira, depois da plantação, que regula 
o preço das compras, pois os grandes conglomerados dominam todo o 
mercado. A terra enquanto patrimônio não desaparece, porém, o fazen-
deiro se torna o sócio menor do agronegócio.

Geraldo Muller (1989) identifica que, principalmente a partir de 
1970, a terra deixa de ser patrimônio para ser capital, numa ligação clara 
com as ideias de David Harvey (1990). O que interessa é a terra investi-
da. A terra muda de configuração. Antes, era fundamental a terra como 
patrimônio para manutenção do latifúndio-minifúndio, ela era a base do 
processo de dominação. No novo sistema, como o que mais interessa é a 
terra como capital, talvez nem a aquisição da terra interessasse tanto ao 
grande capitalista. O arrendamento da terra talvez pudesse ser mais inte-
ressante. Algumas grandes empresas produtoras não compram a terra, e 
quem realmente produz, talvez apenas a arrende.



59

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

O Estatuto da Terra tira do centro do debate a terra como patri-
mônio e a coloca como capital. Altera o debate de camponês para agri-
cultura familiar. A reforma agrária passa de um debate social para um 
debate político do estado. O referido Estatuto levou a luta por terra para o 
âmbito do Estado. De modo que, para a garantia de uma política agrícola, 
é preciso o apoio do estado. O debate agrário foi institucionalizado por 
meio do Estatuto (MULLER, 1989).

O Estatuto surge no momento em que se acreditava que havia um 
latifúndio que não cumpria sua função social em relação à indústria. Ele 
surgiu para propiciar que a terra fosse colocada no mercado. A função 
principal da reforma agrária, portanto, era gerar título, o que interessava 
à expansão do capital (MULLER, 1989).

O Estatuto da Terra definiu de forma objetiva o termo “função 
social”21. Além disso, a Emenda Constitucional n° 10 de 196422, deu 
autonomia legislativa à matéria, e a colocou sob competência legislati-
va exclusiva da União. Houve a associação da ideia de função social à 
reforma agrária. O direito agrário se inicia justamente na transição do 
complexo latifúndio-minifúndio para o complexo agroindustrial (MAIA, 
2020, informação verbal)23.

A agricultura passou a assumir um papel importante na eco-
nomia global e fez com que o estado intensificasse sua gerência sobre o 
campo, havendo interferência direta na condução dos conflitos agrários. 
Porém, embora o objetivo estatal com o Estatuto da Terra fosse a elimi-
nação dos latifúndios e dos minifúndios, o poder e a forte pressão exerci-
dos pela oligarquia rural conseguiram preservar as grandes propriedades, 
ainda que improdutivas.

21 Ver art. 2° da Lei n° 4.504 de 30 de nov. de 1964 que dispõe sobre o Estatuto da Terra.

22 Cf. Emenda Constitucional n° 10 de 1964. Altera os artigos 5º, 15, 29, 141, 147 e 
156 da Constituição Federal. Art. 1º A letra a do nº XV do art. 5º da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º Compete à União; XV – 
Legislar sôbre: a)direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, do 
trabalho e agrário;”

23 MAIA, Cláudio Lopes. A questão agrária e o capital monopolista. Questão Agrária 
e o Golpe Militar. Expansão capitalista no campo: a formação do Complexo 
agroindustrial. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás. 24 de ago. 2020. Notas de aula.
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As novas feições do campo não deram fim a oligarquia rural, que 
continuou tendo seu espaço de representação social e política, 
tanto foi que conseguiu impedir a execução do Estatuto da Terra 
na sua proposta de eliminação do latifúndio e refez sua proposta 
de desenvolvimento social, assumindo o discurso da moderniza-
ção como espaço de solução do problema agrário e evitando qual-
quer tipo de reforma agrária de caráter distributivo. (TARREGA; 
MAIA; FERREIRA, 2012, p.28).

O Estado, intensificou sua gerência sobre o campo por meio de 
implementação de políticas públicas. Algumas delas, porém, tiveram 
efeitos perversos de caráter excludente. Um dos grandes instrumentos 
que se valeu o Estado para interferência no campo foi o do crédito subsi-
diado. Esse crédito, contudo, foi concentrado em torno de poucos gran-
des tomadores. Outro instrumento de intervenção estatal utilizado foi o 
de incentivos fiscais às atividades agropecuárias e conexas. Esses projetos 
de incentivos, todavia, por direcionarem grandes quantias para poucos 
particulares, sem qualquer análise de risco, tiveram baixa rentabilidade, 
não geraram empregos e nem distribuíram renda (PALMEIRA, 1989).

Outra política pública para a modernização no campo foi a 
política das terras públicas. Com o Estatuto da Terra o Estado se valeu 
de licitações, ou leilão de terras, para a transferência das propriedades 
públicas. Essas operações eram realizadas, porém, sem que houvesse uma 
limitação a aquisição de vários lotes por um mesmo grupo. Assim, os 
pequenos produtores sequer podiam competir com os altos lances dos 
grandes fazendeiros e grupos econômicos interessados na aquisição da 
terra como reserva de valor (PALMEIRA, 1989).

Essas políticas fizeram com que outros setores da economia fos-
sem atraídos para o campo, pois a terra passou ser vista como alternativa 
de investimento e reserva de valor. Além de ser um bem que se valorizava 
por si mesmo, a terra passou a servir como instrumento para a capta-
ção de recursos públicos e garantia de créditos bancários. Esse processo 
histórico confirma a ideia discutida por David Harvey (1990), quando 
conclui que a terra possui a singularidade de ser um bem fixo que traz a 
possibilidade de apropriação da renda, sendo uma ferramenta de acesso 
ao universo competitivo do mercado financeiro.
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Grandes grupos econômicos entraram na produção agrícola ou 
agroindustrial e passaram a imobilizar capitais em terras, contan-
do não apenas com a sua valorização, mas também com a perspec-
tiva de captação de recursos públicos para a realização de aplica-
ções financeiras vantajosas. (PALMEIRA, 1989).

Com a diminuição dos minifúndios e expulsão dos pequenos 
camponeses, houve uma intensificação dos movimentos sociais que bus-
cavam, além de distribuição justa das grandes propriedades improduti-
vas, uma ação estatal enérgica para efetivação de justiça social no campo. 
Essa migração influenciou a formação do operariado industrial brasilei-
ro. Outra parte dos camponeses expulsos que não migraram para as cida-
des, expandiram as fronteiras buscando novas terras para outras regiões 
do país, especialmente na região do Pará, ocasionando conflitos violentos 
entre posseiros e latifundiários (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012). 
Mais uma vez, a violência do conflito entre as frentes de expansão e pio-
neira foi intensificado na fronteira (MARTINS, 1997).

Outro efeito da implementação de políticas intervencionistas no 
campo da década de 1970 foi a atração de interesses ligados a esse tipo 
de capital para dentro do próprio Estado. O Estado deixa de ser um mero 
regulador externo do mercado de terras e passa ser agente econômico, 
por meio da atuação de seus órgãos e servidores públicos. O velho capi-
tal agrário que sempre dispôs de suas ferramentas de articulação, passar 
a influenciar o Estado para a efetivação de mecanismos que favoreçam 
ainda mais a especulação da terra. E assim são formados lobistas pro-
fissionais que representam interesses de grandes grupos e de servidores 
públicos, sujeitos nem sempre imparciais a essa atuação, que acabam con-
vertendo ideologicamente interesses particulares em interesses públicos. 
“É preciso assegurar que certas decisões de interesse comum para os que 
fazem negócios envolvendo terra sejam tomadas” (PALMEIRA, 1989).

A história conflituosa de desenvolvimento da propriedade agrária 
no Brasil demonstra natureza excludente com favorecimento dos deten-
tores de capital e formação de latifúndios. Por isso, algumas políticas do 
Estado tentaram reformular esses planos e programas com ações que bus-
cassem contemplar os excluídos da modernização desigual propiciada ao 
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longo dos anos pelo próprio Estado. Essas tentativas visam compensar 
aqueles que mais pagaram o preço pelo desenvolvimento e também reco-
nhecer a incapacidade dos mediadores tradicionais de absorver as tragé-
dias sociais de exclusão geradas.

A política previdenciária (PALMEIRA, 1989), por exemplo, foi 
uma tentativa estatal de minimização das consequências geradas pelas 
políticas públicas que excluíram o trabalhador do campo. Com a criação 
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL24 – e do 
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL – os benefí-
cios previdenciários dos trabalhadores urbanos foram estendidos aos tra-
balhadores rurais, de modo a incluir tanto os trabalhadores assalariados 
quanto os pequenos proprietários que trabalhavam no campo com suas 
famílias. Essa política regulamentou a criação de sindicatos dos trabalha-
dores e sindicatos patronais, bem como a celebração de convênios para o 
atendimento em redes de saúde.

A ocupação de terras por movimentos sociais foi o principal ins-
trumento de pressão por reforma agrária no país. Porém, no ano 2000, 
com a Medida Provisória nº 2.027/38, no intuito de se conter as ocupa-
ções, foi proibida a vistoria e a avaliação de terras que fossem ocupadas 
por movimentos sociais. A impossibilidade abrangeria um período de 
dois anos. Assim, houve um enfraquecimento das pressões sociais por 
meio das ocupações.

O governo Lula, de 2003 a 2010, revigorou o movimento e gerou 
aumento no número de ocupações, pois os movimentos sociais espera-
vam que houvesse a revogação da medida de proibição de avaliação de 
terras ocupadas ou a sua não aplicação. A revogação da medida, contu-
do, não ocorreu e houve intensificação dos conflitos violentos no campo 
(TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012).

Para Ruy Moreira (1986), não há, por parte do Estado, uma polí-
tica efetiva de incorporação. O fato novo é a velha luta do campesinato, 
que cresce diante do crescimento de um modelo de exclusão. As con-
tradições velhas se uniram às novas sem perder sua especificidade. Para 
Ricardo Abramovay (1998), o problema não é a questão agrária, mas a 

24 BRASIL. Lei complementar n° 11, de 25 de maio de 1971. Institui o Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências. DOU de 26.5.1971.
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forma de inserção do campesinato no capitalismo. Por isso, ele é ligado 
ao paradigma do capitalismo agrário. O elemento central do campesinato 
teria se transformado na questão da agricultura familiar. Por meio dela, 
o trabalhador seria incluído no capitalismo por meio de sua singularida-
de, que é agricultura familiar. Para isso, seria preciso a criação de uma 
melhor inserção da pequena e média propriedade no capitalismo.

 9. OS CONFLITOS AGRÁRIOS E A FORMA DE ATUAÇÃO DO  
 PODER JUDICIÁRIO

A história da consolidação da propriedade e distribuição de ter-
ras no Brasil demonstrou seu caráter excludente com privilégios a peque-
nos grupos e exclusão de uma grande maioria de pessoas. A má distribui-
ção histórica do bem terra pelo próprio Estado, com utilização do direito, 
gerou conflitos agrários que permanecem até os dias atuais.

Os conflitos agrários são violentos25, envolvem altos interesses 
econômicos e financeiros, tendo a terra como unidade de valor, bem 
como um grande número de pessoas. A CPT (2006), sobre os conflitos 
agrários, afirma que “infelizmente, o elenco é de conflitos. O nosso Brasil 
no campo é um campo de batalha!” (CASALDÁLIGA, 2006, p.7). A polí-
tica oficial dos poderes executivos, judiciários e legislativo não tem sido 
suficiente à promoção de justiça social de distribuição de terras no Brasil, 
o que tem gerado um contexto de violência, segundo a CPT.

A violência no campo está enraizada em um conflito distributivo 
de terra, que só pode ser solucionado por uma reforma agrária 
ampla e massiva, que democratize o acesso à terra e possibilite 
o desenvolvimento do campo brasileiro. A reivindicação e a luta 
do povo camponês, sofridas e conflitantes, vêm sendo satanizada 
pelos “poderes deste mundo” através dos meios de comunicação 
(que são os meios dos grandes). (CASALDÁLIGA,2006, p. 7).

25 Em 2019 a CPT registrou um total de 1833 conflitos no campo no Brasil e 1489 em 
2018. Essas ocorrências envolvem despejos, expulsões, ameaças de despejos e ex-
pulsões, bens destruídos, pistolagem e invasões. Em 2019, essas ocorrências envol-
veram 53313244 hectares de terra, 859023 pessoas e 32 assassinatos. (Conflitos no 
Campo Brasil 2019. Comissão Pastoral da Terra. Goiânia: CPT Nacional, 2020).
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O antagonismo de classes sociais e o modo de apropriação e 
dominação do espaço territorial tem ocasionado um número crescente 
de litígios26 agrários. O aumento das demandas agrárias é uma proble-
mática estrutural do desenvolvimento desigual e contraditório do capi-
talismo (RAMOS, 2016). A questão agrária tem se convertido em uma 
questão jurídica (MITIDIERO, 2008).

Em decorrência de todo o processo histórico de distribuição 
de riquezas no território brasileiro, a ocupação de terras é a principal 
estratégia de luta e resistência dos movimentos camponeses. Trata-se de 
um ativismo público dos movimentos sociais que cobram do estado o 
implemento da política constitucional agrária e denunciam situação de 
determinadas propriedades possivelmente ilegais por não cumprirem 
sua função social. A forma como esses movimentos atuam, a escolha das 
propriedades e as estratégias adotadas na condução do movimento até a 
reintegração da posse demonstra como é concebido sua legitimidade e 
seu direito à terra (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012).

A resposta do poder judiciário às demandas sociais variou no 
tempo e no espaço de acordo com a forma de ocupação do território bra-
sileiro. A existência de uma fronteira em movimento (MARTINS, 1997) 
produz diferentes momentos de ocupação de terras e de legitimação de 
propriedade que moldam a forma de atuação dos movimentos sociais de 
luta por justiça agrária.

A análise das discussões jurídicas realizadas na prática das 
demandas agrárias, porém, demonstra que a posse da terra vem sendo 
cada vez mais relacionada ao direito absoluto de propriedade, enquanto a 
dignidade humana27, inerente à função social, é relegada a análises super-
ficiais. A maior parte das demandas judiciais sobre posse coletiva de terra 

26  O Conselho Nacional de Justiça contabilizava, em 2016, cerca de 68 milhões de 
processos judiciais no Brasil. Em 2018, 78,7 milhões aguardando solução definiti-
va, destes, 17,9 milhões estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, 
restando ainda, em andamento, 64,6 milhões de ações, o que demonstra o alto grau 
de litigiosidade da população brasileira.  (Relatório do CNJ Justiça em números 
2019 – ano-base 2018, p. 79. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf . Acesso 
em: 1 jul. 2020.

27  Artigo 5, §2°, Constituição Federal de 1988.
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possuem natureza possessória, com análise probatória essencialmente 
processual inclusive com a concessão de liminares sem oitiva das partes 
(FERREIRA; SILVA, 2019). Tal fato demonstra que:

Os camponeses são entendidos como meros invasores, vale dizer, 
não são sujeitos de direitos e seus atos de reivindicação da terra 
são interpretados como ilegais. Há verdadeira criminalização das 
ocupações por parte dos posseiros. As ocupações de terras abalam 
interesses políticos do poder local, por isso, apresenta-se como um 
ato temerário às bases de poder (FERREIRA; SILVA, 2019, p. 35).

A perspectiva patrimonialista da análise da posse da terra vem de 
um processo histórico de distribuição de riquezas que teve início com a 
colonização por Portugal (MARTINI; CHIARI; OLIVEIRA, 2018), con-
forme visto no desenvolvimento deste trabalho. Ainda assim, os movi-
mentos sociais pela posse de terra sofrem um preconceito arraigado na 
sociedade com repressão do estado e da mídia em geral, demonstrando 
um profundo desconhecimento de nossa história. Pierre Bourdieu (1989) 
explica que essa leitura preconceituosa das lutas sociais, por meio de 
explicações construídas a partir do ponto de vista das classes dominantes 
e aceitas como verdade pela sociedade, constitui a base para manutenção 
do poder do Estado por meio do uso do discurso supostamente neutra-
lizador do direito.

A forma de atuação do Poder Judiciário28 na resolução desses 
conflitos, é considerada por Bourdieu (1989) uma ferramenta de manu-
tenção do poder simbólico, como um poder invisível que apenas se exer-
ce se houver a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a esse poder 
e daqueles que o exercem, e serve para manutenção da dominação de 
classes. O rompimento dessa situação de subordinação ocorreria com 
mudança de posicionamento do próprio Poder Judiciário, com o reco-
nhecimento de uma situação histórica de injustiças e reformulação do 
discurso jurídico a partir do ponto de vista dos injustiçados.

28 Características da forma de atuação: protagonização do poder de decisão, posicio-
namentos ideológicos, excesso de formalismo, elitização dos profissionais por meio 
da língua, vestimenta e ritos e manutenção dos privilégios das classes dominantes. 
(RODRIGUES, 2012).
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O que se observa, é que o Poder Judiciário geralmente não enten-
de a forma de atuação dos movimentos sociais como ativismo e estratégia 
política utilizada para implementação da reforma agrária e correção de 
injustiças históricas, mas como um atentado à posse e a propriedade pri-
vada, institutos considerados essenciais à segurança jurídica. Conforme 
explicado por Bourdieu, a classe dominante, para manutenção do poder, 
constrói o discurso de que o direito se vale de institutos neutros e uni-
versais que seriam essenciais à manutenção da segurança do sistema e, 
portanto, deve ser defendido por toda a sociedade.

Essa forma de discurso jurídico com prepotência de universa-
lidade e neutralidade é herança do pensamento científico moderno. 
“Há uma perspectiva de direito moderno-liberal, positivista, monista e 
estatal”. (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012, p. 88). As necessidades 
individuais parecem ser mais importantes que as necessidades coletivas 
e a aplicação do direito civil ocorre ao alvedrio do constitucional. Assim 
ocorrem os modelos de respostas judiciais já pré-elaborados com conces-
são de ordens liminares contra os integrantes dos movimentos sociais.

Para José Eduardo Faria (2004), o fato de marginalização pelo 
Estado dos movimentos sociais organizados pelos excluídos é con-
sequência não apenas da manutenção do poder simbólico, de Pierre 
Bourdieu, mas, principalmente, da concentração do poder econômi-
co. Com o aumento da pobreza e desigualdade social, novas formas de 
criminalidade e ilícitos econômicos foram criadas e ressaltado o dever 
do estado de manutenção de ordem e segurança. Embora os excluídos 
estejam perdendo suas condições materiais, o que os impossibilita de 
exercer seus direitos fundamentais, como o acesso à terra, por exemplo, 
seus deveres legais são mantidos e o caráter repressivo das leis aumen-
tado. A adjetivação das partes litigantes como “invasores” é um exem-
plo da tentativa de marginalização desses grupos, colocando-os como 
inimigos da paz social.

Com suas prescrições normativas, o Estado os integra ao sistema 
jurídico em suas feições marginais, como inadimplentes, invaso-
res etc. Diante da ampliação da desigualdade, dos bolsões de misé-
ria, da criminalidade e da propensão à desobediência coletiva por 
parte de alguns grupos situados na economia informal (perueiros, 
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camelôs, sacoleiros etc.), o Estado tem reforçado o caráter puniti-
vo-repressivo das leis penais. (FARIA, 2004).

Quando esta atuação resulta em ordem de remoção dos ocupan-
tes com utilização de força estatal, se evidencia o cenário de violência do 
estado em relação aos movimentos sociais ativistas.

Considerando que as ações possessórias, quando oriundas da mo-
bilização dos movimentos sociais de luta pela terra, voltada para a 
ocupação coletiva de imóveis rurais, constitua, nesse contexto, um 
problema político, a atuação do Judiciário, notadamente a partir da 
figura do juiz, passa a ter relevância, principalmente pelos efeitos 
concretos das atitudes dos magistrados nos casos concretos levados à 
sua apreciação. Basta pensar-se nos riscos de consumação de atos de 
violência em casos de cumprimento das decisões liminares nas ações 
possessórias (não é de se esquecer dos eventos de Corumbiara e 
Eldorado dos Carajás). (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012, p. 18).

A conduta supostamente neutra do judiciário na resolução dos 
conflitos judicializados influencia diretamente na intensificação da vio-
lência nas disputas por terra. A situação se agrava quando essa suposta 
neutralidade despolitizada é capaz levar a total descrença na força apazi-
guadora da justiça e incentivo à prática de justiça privada com as próprias 
mãos. Esse cenário pode contribuir com a violência dos embates, como 
denuncia a canção popular sertaneja “Ladrão de Terra”, que narra a his-
tória de um personagem que procurou o Estado para resolução do seu 
conflito e, além de não ter sido atendido, ainda percebeu que o próprio 
Estado favorecia o seu opressor. A canção também ilustra a situação de 
violência de fronteira denunciada por José de Souza Martins, quando há 
o choque entre frente de expansão e a frente pioneira (MARTINS, 1997).

Ladrão de Terra. Tião Carreiro e Pardinho.Tinha eu catorze anos, 
quando deixei meu estado. Meu pai era sitiante trabaiador e hon-
rado. Por este mundão de Deus, eu dei murro no pesado. Quando 
a sorte me sorria o meus plano foi cortado. Triste notícia chegava, 
meu destino transformava, eu fiquei um revortado Meu pai tinha 
falecido na carta vinha dizendo. As terra que ele deixou minha 
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mãe cabou perdendo. Para um grande fazendeiro que abusava dos 
pequeno. Meu sangue ferveu na veia quando eu fiquei sabendo 
Invadiram as terras minha tocaram minha mãezinha pra roubar 
nosso terreno. Eu vortei pra minha terra foi com dor no coração. 
Procurando meus direito eu entrei num tabelião. Quase que tam-
bém caía nas unhas dos gavião. Porque o dono do cartório prote-
gia os embrulhão Me falou que o fazendeiro, tinha rios de dinheiro 
pra gastar nesta questão. Respondi no pé da letra não tenho ne-
nhum tostão. Meu dinheiro é dois revorvi e balas no cinturão. Se 
aqui não tiver justiça, para minha proteção. Vou mandar os trapa-
ceiro pra sete parmos de chão. Embora sai uma guerra, vou matá 
ladrão de terra dentro da minha razão. Negar terra pro caboclo ai 
ai. É negar pão pro nossos filho ai ai. Tirá terra dos caboclo ai ai. É 
tirá o Brasil do trilho ai ai. Nois tava de onze a onze na parada nes-
se dia. O pobre é carta baxa e os rico são as mania. Foi uma chuva 
de bala só capanga que corria. Foi pela primeira vez, que o dinhei-
ro não valia. O baruio acabô cedo, mim entregaram foi de medo 
terras que me pertencia. Na cerca de minha terra ai ai. Nem mexê 
ninguém imagina ai ai. Os arame são de bala ai ai. Com morão de 
carabina ai ai (Composição: Moacyr dos Santos; Teddy Vieira).29

O país enfrenta um contexto socioeconômico marcado por dua-
lismos profundos, com abismos sociais entre burgueses e proletários, 
entre ideologias políticos liberais e ideologias assistenciais, e um sistema 
jurídico fragmentado “por normas contraditórias e fracamente articu-
ladas por princípios gerais muito abertos” (FARIA: 2004). Talvez dessa 
diversidade ideológica e fragmentação de normas, derive a facilidade da 
magistratura em optar por aplicação de institutos do direito civil em vez 
do direito constitucional, e escolher se apoiar no princípio do direito de 
propriedade em vez do princípio da função social da terra.

A maioria dos juízes prefere não ver o concreto e opta por solu-
ções despolitizadas entre os sujeitos do direito (MELO, 2007). A origem 
dessa neutralidade aparentemente técnica e objetiva está num processo 
de inversão da realidade mediante invocação de um pensamento racional 
que oculta as verdadeiras origens históricas e intenções políticas por trás 

29 Disponível em < https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/843739/>. 
Acesso em: 23 set. 2020.
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das teorias universalizantes e neutralizadoras do direito (FARIA, 1988). 
A ordem jurídica assim pensada, como se fosse uma ciência autônoma 
e universal serviria para harmonizar as relações sociais e manter uma 
situação de subordinação (BOURDIEU, 1989).

Diante da liberdade interpretativa ocasionada pela amplitude do 
ordenamento jurídico, é preciso que os profissionais do direito abando-
nem seus principais vícios de lavar suas mãos com aplicação de dogmas 
jurídicos civis e assumam o compromisso de interpretar para trans-
formar a realidade perplexa de problemas sociais gravíssimos (MELO, 
2007). Importante ressaltar que a postura profissional daquele que se 
limita a ser supostamente neutro ideologicamente na resolução dos pro-
blemas sociais mantendo a situação como está posta e garantindo uma 
suposta ordem nacional, está apenas perpetuando o pensamento domi-
nante vigente desde o Regime de Sesmarias. Em tom de desabafo, Tarso 
Menezes Melo (2007) diz que:

Obviamente há juízes – e ainda são a maioria – que preferem não 
ver o concreto, optando pela solução despolitizada dos problemas 
entre sujeitos de direito – que não é solução, tampouco deixa de 
ser política, porque mantém o status quo. (MELO, 2007, p. 94).

O juiz que busca a promoção do bem de todos, da justiça social, 
da dignidade humana e da função social da terra, princípios todos já 
constitucionalmente positivados, não deve ser visto como político, mas 
como um operador do direito harmonizador de todos os princípios do 
ordenamento, e não apenas dos princípios civilistas liberais que convêm 
à determinada elite. O judiciário não deve apenas garantir a segurança 
jurídica e manter a ordem, mas sim, utilizar o direito para transformar a 
realidade e diminuir as consequências trágicas de exclusão trazidas pela 
história da consolidação da propriedade de terras no Brasil.

 



70

Andréa Figueredo Pereira e Adegmar José Ferreira

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da consolidação da propriedade privada no Brasil, 
conforme demonstrou este trabalho, foi marcada por exclusão social e 
favorecimento de pequenos grupos de privilegiados, com formação de 
latifúndios e aumento da desigualdade entre ricos e pobres. Essa reparti-
ção de riquezas ocorreu, principalmente, por meio de iniciativas do pró-
prio Estado por meio do uso da força coercitiva do Direito para a suposta 
manutenção da paz e da ordem.

As injustiças institucionalmente consolidadas influenciaram 
diretamente na geração de violentos conflitos no campo por acesso à ter-
ra. A atuação do Poder Judiciário influencia na manutenção desses con-
flitos, pois, não tem considerado o contexto histórico de injustiça na dis-
tribuição de terras e tem adotado discurso civil neutralizante. Essa forma 
de discurso não altera a situação social e mantém a relação de dominação 
de classes e má distribuição de riquezas.

A distribuição de terras no País está relacionada com a distri-
buição de riquezas e, consequentemente, diminuição de desigualdades 
sociais. A terra é um bem que possui muitas especificidades, porque ao 
mesmo tempo em que é provedora da vida humana e pode ser vista como 
um bem comum de todos, também, possui alto valor financeiro e espe-
culativo, sendo também um ativo financeiro que interessa ao modo de 
produção capitalista individual, possuindo alto valor agregado.

Desde o início da exploração colonial no Brasil, o sistema de 
repartição de terras foi marcado por privilégios e desigualdades, sendo 
o berço da geração dos descontentamentos e consequentes conflitos por 
justiça na distribuição desse bem. Para regulamentar essa distribuição, a 
força estatal implementou o Regime de Sesmarias, surgido em Portugal. 
Esse regime fundamentava o direito à terra por meio de seu uso. Sua 
implantação no Brasil, porém, foi conturbada. O cenário de surgimen-
to do instituto em Portugal era muito diferente do brasileiro, e por isso, 
o instituto passou por várias adaptações, ocasionando textos confusos 
e incongruentes. As sesmarias eram concedidas sem a observância dos 
trâmites legais, influenciou na geração de latifúndios, exclusão social e 
favorecimento aos privilegiados pelo Estado.
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Paralelamente ao Regime de Sesmarias, desenvolvia-se o Regime 
de Posses, que ocorria de forma espontânea por pessoas que não deman-
davam legalmente por sesmarias. Embora houvesse conflitos entre ses-
meiras e posseiros, o Regime de Posses permitiu que pessoas que já 
possuíam sesmarias ampliassem ainda mais suas fazendas, favorecendo 
mais uma vez o espírito latifundiário. Esse Regime de Posses, porém, difi-
cultava o controle das demarcações pelo Estado e, consequentemente, a 
demarcação de terras e a consolidação do direito de propriedade, exigên-
cia da ideologia capitalista.

Com o intuito de consolidar o direito de propriedade, em 1850, 
foi promulgada a Lei de Terras. Influenciada pela ideologia capitalista 
buscava, além de regulamentar a propriedade, garantir a manutenção de 
massa de trabalhadores dispostos a trabalhar para os proprietários. Esta 
lei então ratificou as propriedades obtidas por sesmarias e coibiu ocu-
pações desenfreadas por pequenos trabalhadores. Ela flexibilizou a limi-
tação de extensão territorial das propriedades e proibiu a aquisição de 
terras devolutas por meios diferentes da compra e venda. A apresentação 
do título de propriedade ganhou relevância e fez surgir a figura dos grilei-
ros. Nesse período, porém, o Império sequer conseguia manter registros 
sólidos sobre as propriedades já demarcadas e sobre sua destinação. O 
Estado manteve posicionamentos questionáveis e mais uma vez favore-
ceu a classe dominante, com o fortalecimento de uma burguesia agrária.

A conduta do Estado, na República Velha, novamente influenciou 
na consolidação do latifúndio e a acumulação de riquezas. Nesse período, 
houve o favorecimento de uma oligarquia agrária por meio da política do 
Café com Leite e com a consolidação da vocação agrícola do País. Terras 
devolutas foram concedidas pelos estados sem maiores fiscalizações ou 
solenidades. O Brasil se endividou externamente para investimentos 
internos de melhoria de infraestrutura que favoreceu a agroexportação.

A partir de 1930, o País passa por um período de fortalecimen-
to da industrialização e expansão das fronteiras agrícolas. A agricultura 
começa a se tornar subsidiária à produção industrial e se consolida a figu-
ra do assalariamento clássico. Com o Presidente Juscelino Kubitschek, 
há metas de desenvolvimento para o Brasil e a construção de Brasília, 
com sua respectiva malha viária de acesso às demais regiões do território 
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nacional. Porém, para grande parte da população, não houve desenvol-
vimento social e, sim, favorecimento dos latifúndios e das classes sociais 
e políticas a eles ligadas. Os agraristas perceberam que podiam se bene-
ficiar da expansão do projeto desenvolvimentista. Por volta da década 
de 1960, há a transformação do complexo latifúndio-minifúndio para a 
formação do complexo agroindustrial.

Com o Estatuto da Terra, em 1964, há maior intervenção estatal 
no campo e se consolida a fusão entre os interesses da oligarquia rural, 
dos grupos industriais, e do governo militar. Este Estatuto visava trans-
formar as propriedades agrárias em empresas agrícolas produtivas e o 
latifúndio e o minifúndio passaram a ser vistos como inimigos da produ-
tividade capitalista. Para isso, trouxe a exigência de que a terra cumpris-
se uma função social. Porém, a forte influência exercida pela oligarquia 
rural conseguiu preservar as grandes propriedades. Embora o Estado 
tenha implementado políticas públicas no campo, elas não foram bem 
distribuídas e tiveram consequências excludentes, influenciando na gera-
ção de conflitos e a intensificação de lutas dos movimentos sociais.

Portanto, toda a história de consolidação de propriedade e distri-
buição de terras no Brasil foi marcada por situações de injustiça e favo-
recimento de grupos dominantes. Esta má distribuição de um bem com 
tantas especificidades, como a terra, faz com que se multipliquem con-
flitos por todo o território, especialmente nas zonas de fronteiras agrí-
colas. O Poder Judiciário responde aos conflitos judicializados por meio 
de discursos supostamente neutralizantes influenciado pelo pensamento 
capitalista liberal individualista com preponderância da análise dos insti-
tutos civis em detrimento de institutos constitucionais de favorecimento 
do bem coletivo. Essa atitude favorece a manutenção do poder das clas-
ses dominantes que foi historicamente reafirmado pela política nacional 
e em nada contribui para correção das desigualdades vivenciadas pelo 
povo brasileiro. O direito é utilizado apenas para garantir uma suposta 
segurança jurídica e manutenção da ordem, deixando desaproveitado seu 
poder de transformação social e correção de desigualdades.
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EMANCIPADORES A PARTIR DO PODER 
SIMBÓLICO NA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS 
CONFLITOS AGRÁRIOS1
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 RESUMO

Em que medida a constatação da existência do Poder Simbólico 
na atuação do Poder Judiciário na resolução de conflitos agrários pode 
contribuir para a formação de conhecimentos emancipadores? O objeti-
vo deste trabalho é identificar na forma de atuação do Poder Judiciário na 
resolução desses conflitos a manifestação do Poder Simbólico de Pierre 
Bourdieu e compreender como a reconstrução de conceitos formulados 

1 Artigo científico apresentado como trabalho final para a disciplina de “Direitos dos 
Conhecimentos e da Sociobiodiversidade”, ministrada pelo Prof. Dr. ALYSSON 
MAIA FONTENELE, no período de 10 de jul. a 25 de set. 2020, no Programa de 
Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás.

2 Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil (2019). Juiz Federal do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Brasil.

3 Doutorado em Curso de Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, Brasil (2010) ESTATUTÁRIO do PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE GOIÁS, Brasil.

4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás. Projeto de pesquisa em desenvolvimento: Tentativas de media-
ção e conciliação na resolução dos conflitos agrários pelo Poder Judiciário Goiano. 
Orientador: Prof. Dr. Adegmar José Ferreira.
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pelos dominantes pode contribuir para a construção de um conhecimento 
emancipatório que utilize o direito como ferramenta para uma vida des-
cente e inclusiva. Por meio do método de revisão bibliográfica, será anali-
sada como a forma de resolução dos conflitos tem favorecido uma situação 
de distribuição desigual de riquezas no decorrer da história brasileira. A 
aplicação de um direito supostamente neutro e universalizante tem sido 
utilizada para a manutenção da ordem e da propriedade privada de modo 
a favorecer as classes dominantes. Para a teoria do Poder Simbólico essa 
forma de discurso reproduz a explicação de mundo a partir de conceitos 
elaborados pelos dominadores que passam a ser aceitos como verdades 
universais por toda a sociedade, gerando a resignação dos dominados. 
Aqueles que tentam subverter essa imposição a partir da reconstrução 
desses conceitos são marginalizados e excluídos inclusive pelo Poder 
Judiciário. Assim, se concluirá de que forma a conscientização da existên-
cia dessa dominação e a reconstrução de conceitos universalizantes a partir 
de um pensamento descolonial, elaborado sob o prisma dos dominados, 
pode contribuir para a construção de um conhecimento emancipador.

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos Agrários; Poder Judiciário; Poder Sim-
bólico; Pluralismo Jurídico.

 INTRODUÇÃO

O Relatório de Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT, 2020) indica que o Brasil é um verdadeiro campo de batalhas 
na luta pela distribuição de terras. Em 2019, ela registrou um total de 
1.833 conflitos no campo no Brasil e 1.489 em 2018. Essas ocorrências 
envolvem despejos, expulsões, ameaças de despejos e expulsões, bens 
destruídos, pistolagem e invasões. Em 2019, essas ocorrências envolve-
ram 53.313.244 hectares de terra, 859.023 pessoas e 32 assassinatos. Os 
conflitos judicializados chegam ao Poder Judiciário em busca de respos-
tas e pacificação.

Porém, a forma de atuação do Poder Judiciário na resolução dos 
conflitos agrários no Brasil ocorre de forma muito mais civilista tradi-
cional individualista que agrarista, conforme conclui o “Observatório da 



81

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

atuação do poder judiciário nos conflitos agrários decorrentes de ocupa-
ções de terra por movimentos sociais” (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 
2012) da Universidade Federal de Goiás. Há prevalência dos interesses 
das classes dominantes em detrimento dos dominados.

Como explicar esse modo de atuação individualista do Poder 
Judiciário em um país regido por uma constituição democrática que 
valoriza a função social da propriedade5 e tem dentre seus objetivos fun-
damentais a promoção do bem de todos6?

As ideias do sociólogo francês Pierre Bourdieu, em sua obra o 
“O Poder Simbólico” (1989), ajudam a compreender e explicar essa reali-
dade e o posicionamento do Poder Judiciário na sociedade. Ele e outros 
autores, como Boaventura7 e Wolkmer (2015), fornecem elementos para 
construção de um pensamento emancipatório8 que possa romper com o 
ciclo de dominação articulado pelas classes dominantes.

Portanto, esse trabalho pretende identificar, por meio de revisão 
bibliográfica, a forma de atuação do poder judiciário perante a resolução 
dos conflitos agrários a partir da teoria do Poder Simbólico de Pierre 
Bourdieu bem como identificar as bases para construção de um conheci-
mento emancipatório.

 

5 Cf. Art.  5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. Constituição Federal de 1988.

6 Cf. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  Constituição Federal de 1988

7 Discorre sobre o assunto em mais de uma obra. Dentre elas: SANTOS, Boaventura 
de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São 
Paulo, Cortez, 2011.

8 Termo utilizado por Boaventura Souza Santos no sentido de produção de conheci-
mento capaz de emancipar e libertar as formas tradicionais de opressão. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da expe-
riência. São Paulo, Cortez, 2011.
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 2. OS CONFLITOS AGRÁRIOS E A FORMA DE ATUAÇÃO DO  
 PODER JUDICIÁRIO

Os conflitos agrários são violentos9, envolvem altos interesses 
econômicos e financeiros, tendo a terra como unidade de valor, bem 
como um grande número de pessoas. Para Pedro Casaldáliga (2006, p.7), 
Bispo Emérito de São Félix do Araguaia, em Conflitos no Campo, da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2006), sobre os conflitos agrários, afir-
ma que “infelizmente, o elenco é de conflitos. O nosso Brasil no campo 
é um campo de batalha!”. A política oficial dos poderes executivos, judi-
ciários e legislativo não tem sido suficiente à promoção de justiça social 
de distribuição de terras no Brasil, o que tem gerado um contexto de 
violência, segundo o referido autor.

A violência no campo está enraizada em um conflito distributivo 
de terra, que só pode ser solucionado por uma reforma agrária 
ampla e massiva, que democratize o acesso à terra e possibilite 
o desenvolvimento do campo brasileiro. A reivindicação e a luta 
do povo camponês, sofridas e conflitantes, vêm sendo satanizada 
pelos “poderes deste mundo” através dos meios de comunicação 
(que são os meios dos grandes). (CASALDÁLIGA,2006, p. 7).

O antagonismo de classes sociais e o modo de apropriação e 
dominação do espaço territorial tem ocasionado um número crescente 
de litígios10 agrários. O aumento das demandas agrárias é uma proble-

9 Em 2019 a CPT registrou um total de 1833 conflitos no campo no Brasil e 1489 em 
2018. Essas ocorrências envolvem despejos, expulsões, ameaças de despejos e ex-
pulsões, bens destruídos, pistolagem e invasões. Em 2019, essas ocorrências envol-
veram 53313244 hectares de terra, 859023 pessoas e 32 assassinatos. (Conflitos no 
Campo Brasil 2019. Comissão Pastoral da Terra. Goiânia: CPT Nacional, 2020).

10 O Conselho Nacional de Justiça contabilizava, em 2016, cerca de 68 milhões de 
processos judiciais no Brasil. Em 2018, 78,7 milhões aguardando solução definiti-
va, destes, 17,9 milhões estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, 
restando ainda, em andamento, 64,6 milhões de ações, o que demonstra o alto grau 
de litigiosidade da população brasileira.  (Relatório do CNJ Justiça em números 
2019 – ano-base 2018, p. 79. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf.Acesso em: 
1 jul. 2020.
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mática estrutural do desenvolvimento desigual e contraditório do capita-
lismo (RAMOS; SANTOS; MITIDIERO, 2016). A questão agrária tem se 
convertido em uma questão jurídica (MITIDIERO, 2008).

A análise das discussões jurídicas realizadas na prática das 
demandas agrárias demonstra que a posse da terra vem sendo cada vez 
mais identificada como direito absoluto de propriedade enquanto a dig-
nidade humana11 inerente à função social da propriedade é relegada a 
análises superficiais. A maior parte das demandas judiciais sobre posse 
coletiva de terra possuem natureza possessória, com análise probatória 
essencialmente processual inclusive com a concessão de liminares sem 
oitiva das partes (FERREIRA; SILVA, 2019). Tal fato demonstra que:

Os camponeses são entendidos como meros invasores, vale di-
zer, não são sujeitos de direitos e seus atos de reivindicação da 
terra são interpretados como ilegais. Há verdadeira criminali-
zação das ocupações por parte dos posseiros. As ocupações de 
terras abalam interesses políticos do poder local, por isso, apre-
senta-se como um ato temerário às bases de poder (FERREIRA; 
SILVA, 2019, p. 35).

A perspectiva patrimonialista da análise da posse da terra vem 
de um processo histórico de distribuição de riquezas que teve início com 
a colonização por Portugal (MARTINI; CHIARI; OLIVEIRA, 2018). 
Ainda assim, os movimentos sociais pela posse de terra sofrem um pre-
conceito arraigado na sociedade com repressão do estado e da mídia em 
geral, demonstrando um profundo desconhecimento de nossa história.

A maioria dos juízes preferem não ver o concreto e optam por 
soluções despolitizadas entre os sujeitos do direito (MELO, 2007). Porém, 
essa suposta neutralidade serve para manter a situação do modo como 
está e não permite que o direito seja capaz de alterar a realidade. A ori-
gem dessa neutralidade aparentemente técnica e objetiva está num pro-
cesso de inversão da realidade mediante invocação de um pensamento 
racional que oculta as verdadeiras origens históricas e intenções políticas 
por trás das teorias universalizantes do direito (FARIA, 1988). A ordem 

11 Artigo 5, §2°, Constituição Federal de 1988.
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jurídica pensada em sua ciência autônoma e universal serviria para har-
monizar as relações sociais (BOURDIEU, 1989).

A forma de atuação do Poder Judiciário12 na resolução desses con-
flitos, é considerada por Bourdieu (1989) uma ferramenta de manutenção 
do poder simbólico, sendo este um poder invisível que apenas se exerce se 
houver a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a esse poder e daqueles 
que o exercem, e serve para manutenção da dominação de classes.

 3. A TEORIA DO PODER SIMBÓLICO

É difícil entender por que ainda existe dominação de uma peque-
na classe de favorecidos sobre uma imensidão de pessoas dominadas. A 
concentração fundiária no Brasil é um exemplo dessa situação de desi-
gualdade, em que há alta concentração de terras nas mãos de poucos pro-
prietários. Segundo estatística divulgada pelo DIEESE (MARTINS, 2013) 
o país possui mais de 42,5% da área total de propriedades rurais concen-
tradas em apenas 0,8% do total de imóveis.

Max Weber (1968 apud NOVAES, 1993) explica a manutenção 
desse estado de dominação a partir do uso do poder das armas, por meio 
do monopólio da violência legítima, pois o estado seria uma comunidade 
humana que detém, com sucesso, o monopólio do uso legítimo da força 
física sobre um território. Assim os dominados não se rebelariam contra 
os dominantes devido ao uso da violência real da força.

Outra ideia que tenta explicar a manutenção desse poder de 
dominação seria a de dependência econômica, pois não seria fácil se 
rebelar contra aqueles de quem se depende financeiramente. Para Karl 
Marx (1971), o poder econômico dos burgueses explora e controla o pro-
letariado, e “nas relações monetárias, no sistema de troca desenvolvido 
(...) os vínculos de dependência pessoal, as diferenças de sangue, de edu-
cação, etc. são de fato destruídos, desmontados” (MARX, 1971, p. 9).

12 Características da forma de atuação: protagonização do poder de decisão, posicio-
namentos ideológicos, excesso de formalismo, elitização dos profissionais por meio 
da língua, vestimenta e ritos e manutenção dos privilégios das classes dominantes. 
(RODRIGUES, 2012).
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Para Giddens (1991), a dominação na verdade é uma conse-
quência das atividades de agência do estado. Para se viver na sociedade 
moderna é preciso produzir relações de poder e isso ocorre por meio 
da utilização de recursos políticos e materiais. As relações de poder são 
assimétricas e há interdependência de poder entre os grupos, não neces-
sariamente conflitos.

Ainda para este autor, esses pressupostos são analisados a partir 
de processos de contextos históricos. Determinados grupos conseguem 
se sobrepor aos demais, mas não necessariamente há conflito. Eles 
podem se sobrepor ou encontrar obediência e estabelecerem relações 
de interdependência.

Já Bourdieu (1989) explica que essa manutenção de situação de 
dominação ocorre por meio do poder das ideias, como a forma de ver 
o mundo e de se enxergar, a si mesmo, nesse mundo. Essa dimensão de 
poder não se baseia na força ou na dominação econômica, mas na capa-
cidade de entender a realidade e explicá-la de modo inteligível e aceita 
por todos. O poder simbólico faz a sociedade reproduzir o discurso da 
classe dominante e os dominados explicam sua visão de mundo a partir 
das categorias criadas pelos dominantes.

Boaventura de Souza Santos (2010) identifica situação seme-
lhante ao explicar o pensamento dominante colonizador que constrói as 
ideias coloniais ocidentais da noção de “outro” a partir daquilo que foi 
descoberto pelo império. A noção do que foi descoberto, como algo infe-
rior ao colonizador. Por vezes, esse discurso é reproduzido e aceito como 
verdade pelos próprios colonizados.

Mignolo (2005) também identifica a reprodução do discurso 
dominante que eterniza o poder simbólico ao discorrer sobre o pensa-
mento colonizador. Para ele, o imaginário do mundo moderno e colonial 
torna natural a forma como aceitamos as teorias produzidas em determi-
nados lugares como se fossem superiores. Elas possuem um valor uni-
versal supostamente incontestável. Houve uma colonização epistemoló-
gica pautada no etnocentrismo, no eurocentrismo arraigado no seio da 
modernidade, tanto na filosofia, literatura, religião como na ciência.

O poder simbólico é um poder invisível que apenas se exerce se 
houver a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a esse poder e daqueles 
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que o exercem. É uma forma de poder irreconhecível, porém legitimada, 
que permite a obtenção daquilo que seria obtido apenas por meio de for-
ça física ou econômica. Ele é uma forma transformada e irreconhecível 
de outras formas de poder, que por meio da dissimulação e transfigura-
ção, garante a transubstanciação das relações de força. A violência que ele 
produz é ignorada e gera efeitos reais sem dispêndio aparente de energia.

O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode 
ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 
que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 
1989, p. 8). Poder ideológico como contribuição específica da 
violência simbólica (ortodoxia) para a violência política (domina-
ção). (BOURDIEU, 1989, p. 16).

O poder simbólico se vale da construção da realidade por meio 
de sistemas simbólicos, como a arte, a religião, e a língua, que são estrutu-
ras ao mesmo tempo estruturantes e estruturadas do exercício do poder. 
Essa análise estrutural é um instrumento metodológico que permite a 
lógica específica de cada uma das formas simbólicas. Atua isolando a 
estrutura específica de cada produção simbólica e em vez de privilegiar o 
modus operandi, a análise estrutural privilegia o opus operatum, as estru-
turas estruturadas. Por exemplo, a língua é relação estruturada da palavra 
(BOURDIEU, 1989).

A língua é um elemento simbólico de comunicação. Ao dizer 
a palavra cadeira, por exemplo, todos conseguem associar a palavra à 
imagem. Isso ocorre porque desde o nascimento é ensinado às pessoas, 
por meio dos sistemas simbólicos, que aquele objeto corresponde à 
cadeira. Assim, a sociedade passa a reproduzir aquele conceito como 
normal e aceitável.

Os sistemas simbólicos são estruturados de acordo com os inte-
resses das classes dominantes. É a cultura dominante que contribui para 
a real dominação de classes, de modo que a mesma cultura que une por 
meio da comunicação, também separa por meio da distinção, que legitima 
as diferenças culturais por meio da distância entre as classes envolvidas.
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A cultura que une (intermediário de comunicação) é também a 
cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as 
distinções compelindo todas as culturas (designadas como sub-
culturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura 
dominante. (BOURDIEU, 1989, p. 11).

E assim são criadas definições e categorizações ensinadas pelos 
pais e pela escola que são repetidas, como homem branco, indígena, 
homem forte, mulher comportada, bom aluno, cidadão de bem, dentre 
outras. Os conceitos de invasor de terras e de proprietário fazendeiro, por 
exemplo, são utilizados para explicar a situação de mundo compartilhada 
socialmente. Se essas categorizações não forem questionadas, elas serão 
eternamente aceitas.

A ideia de invasor de terra, por exemplo, como pessoa subversiva 
da ordem, criminoso, que quer ter direito a um bem sem sequer ter tra-
balhado para merecê-lo, é um elemento de dominação simbólica criado 
pela classe dominante dos grandes proprietários de terra e acaba sendo 
aceito aceita e reproduzida por grande parcela da sociedade.

Para Bourdieu, os sistemas simbólicos estabelecem uma ordem 
de conformismo lógico, uma concepção homogênea que torna possível 
a concordância entre as inteligências dos dominantes e dominados. São 
condições materiais absorvidas pelos indivíduos ao longo da vida, e cum-
prem a função política de imposição e legitimação da dominação de uma 
classe sobre outra (BOURDIEU, 1989). Eles contribuem para fundamen-
tar e reproduzir a ordem social.

A concorrência da quantidade de poder simbólico possuído 
pelas classes sociais é que determinará a organização e dinâmica no espa-
ço social. Quanto mais poder simbólico, maior será o reconhecimento, o 
respeito e autoridade de um indivíduo em relação aos seus pares. Assim, 
a dinâmica do espaço social é moldada a partir de estratégias e relações 
construídas com a finalidade de acumulação ou manutenção desse poder.

Os agentes detentores do poder simbólico se valem de discur-
sos de neutralidade e imparcialidade supostamente em prol da coletivi-
dade visando dissimular e escamotear sua arbitrariedade e pessoalidade 
existentes no exercício desse poder (BOURDIEU, 1989). Eduardo Bittar 
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(2014) aponta que essa característica de tentativa de construção de con-
ceitos universais baseados na neutralidade e imparcialidade deriva do 
pensamento moderno.

A modernidade é um período histórico marcado pela liberdade, 
pela racionalidade e pela substituição do império da fé pela ciência. Há 
uma prevalência da razão pragmática, instrumental, colocada a serviço 
da produção capitalista, com a integração entre o saber, a ação e a pro-
dução. A construção intelectual se baseia na construção dos arquétipos 
filosóficos de que seria necessário a construção de uma ordem central 
para a construção da sociedade e um consenso sobre a importância da 
ideologia da supremacia estatal. O direito, porém, apesar de sua ideologia 
de neutralidade, serve aos burgueses e a ordem liberal (BITTAR, 2014).

Como consequência da distância e divisão de classes, há também 
a divisão do trabalho social, com a formação de especialistas represen-
tantes das classes dominantes que produzem sistemas ideológicos como 
instrumentos simbólicos de manutenção do poder (BOURDIEU, 1989).

 Boaventura (2011) identifica essa especialização como caracte-
rística do pensamento moderno, que considera que um conhecimento 
objetivo e rigoroso é aquele feito por profissionais neutros, sem a interfe-
rência de particularidades humanas, havendo diferenciação epistemoló-
gica entre sujeito e objeto.

Anthony Giddens (1991) explica que para que esses sistemas exer-
çam a dominação e tenha efeito na sociedade, é necessário que haja um 
estado contínuo de confiança na ação dos indivíduos, como uma espécie 
de crença. As sociedades modernas passaram a acreditar nos “sistemas 
peritos” como resultado das revoluções da ciência, como por exemplo, o 
modelo universal da ciência médica, ou da teoria pura do direito como 
sistema que se explica em si mesmo. A confiança é cada vez mais, a chave 
do relacionamento entre o indivíduo e esses sistemas, é ela que mantém 
as sociedades modernas juntas e alivia as inseguranças individuais.

Nesse contexto de divisão de classes e do trabalho social, com a 
formação de especialistas que representam a classe dominante, temos a 
atuação do Poder Judiciário e dos profissionais do direito.
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 4. ATUAÇÃO DO DIREITO E DO PODER JUDICIÁRIO NA MANUTENÇÃO  
 DO PODER SIMBÓLICO

Para Eduardo Bittar (2014), o direito, embora tenha aparência de 
ser neutro, serve aos burgueses e à ordem liberal. Ele apresenta caracte-
rísticas como o monopólio da produção normativa, a sobrevalorização 
das fontes formais em relação às fontes não formais e autorreferibilidade 
do Direito como sistema sobre si mesmo.

Ainda para o autor, o direito se torna o fenômeno central para 
a modernidade e alcança seu auge com as Escolas Pandectistas, que vê 
o direito como corpo de regras cujo modelo era o direito romano, e 
Exegese, que vê a codificação como uma espécie de iconização dogmáti-
co-exegética guiada pelo axioma da intocabilidade do sentido normativo 
atribuído pelo legislador. Ele, o direito, traz a ideia de normalização e 
produz massificação de comportamentos sociais.

Existem três pressupostos da modernização no direito: a pre-
tensão de monopólio por parte do Estado na elaboração das normas, 
assim, só é direito o que o Estado produz ou tolera que seja produzido, 
a crescente importância das fontes estatais em detrimento de outras fon-
tes espontâneas ou extraestatais do direito e a relativa emancipação da 
ordem jurídica frente às outras ordens normativas (VIEHWEG, 2006).13 
Porém, para Wolkmer (2015), a ideia clássica de divisão formal dos três 
poderes da democracia burguesa, que representa o monismo jurídico, é 
insuficiente para a resolução dos problemas atuais.

Bourdieu (1989) busca entender a atuação do direito não apenas 
por um ângulo formalista-internalista que vê a ciência jurídica a partir 
da ideia tradicional de sistema fechado e autônomo analisado sob sua 
dinâmica interna, sem influência dos pesos e constrangimentos sociais, 
como no caso da Teoria Pura do Direito de Kelsen. E nem por um ângu-
lo instrumentalista-externalista, que vê o direito como reflexo direto das 
relações de força existentes, que permitem entendê-lo como expressão 
dos interesses dominantes ou de instrumento de dominação, como o 
materialismo de Marx. Ele, Bourdieu, entende que para a compreensão 
da atuação do direito é preciso aceitar:

13 Essa autorreferência pode ser denominada de autopoiese (VIEHWEG, 2006).
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A existência de um universo social relativamente independente 
em relação às pressões externas, no interior do qual se produz e 
se exerce a autoridade jurídica, forma por excelência da violên-
cia simbólica legítima cujo monopólio pertence ao Estado e que 
se pode combinar com o exercício da força física. (BOURDIEU, 
1989, p. 211).

O direito provém de um processo social que o transcende, 
porém, guarda relação de referência com a própria realidade, pois essa 
realidade é a sua razão de existir. Ele possui suporte material e cultu-
ral, por isso, o direito é relacional. É uma relação dialética em que o 
ser e o dever se relacionam. A normatização surge das relações sociais 
(ALVES, 2010).

O direito é um sistema simbólico estruturante e estruturado pelo 
poder simbólico, portanto, ao mesmo tempo em que influencia o mundo 
social externo ao direito, também é influenciado por ele14. Ao discorrer 
sobre o ofício do sociólogo, Bourdieu (2007) explica que a maldição das 
ciências humanas pode ser o fato de abordarem um objeto que fala e se 
relaciona, e o direito, sendo uma espécie dessas ciências, não pode ser 
puramente neutro e imparcial ao mundo da realidade social.

Por isso, em que pese a autoridade jurídica do poder do Estado 
de dizer o direito ser legitimado pelo povo que lhe outorgou esta função, 
a produção e interpretação das leis não são totalmente neutras, impar-
ciais e impessoais como fundamenta a retórica oficial. Pelo contrário, 
exprimem a visão aqueles detentores do poder de jurisdição.

A prática e o discurso jurídico são produtos do funcionamento 
de um campo cuja lógica está duplamente determinada (BOURDIEU, 

14  Na construção das ideias de poder ideológico de Bourdieu, o entendimento de di-
reito não adotaria nem, a teoria formalista,(que tem em Hans Kelsen com sua teoria 
pura do direito um dos principais defensores  concebe o direito como um fenômeno 
inteiramente autônomo e neutro às pressões sociais, tendo caráter universal e a fi-
nalidade de disciplinar e regular todos os fatos sociais que tenham relevância para o 
controle e integração social e a manutenção de um sistema político-jurídico) nem a 
teoria instrumentalista (que tem na figura de Karl Marx um dos seus principais ex-
poentes, entende o direito somente como um reflexo das relações de força existentes 
na sociedade e, por extensão, como um instrumento de manutenção dos interesses 
da classe dominante), mas um meio termo entre as duas.
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1989): de um lado pelas relações de força específica que estrutura as lutas 
de conflitos de competência e de outro, pela lógica interna das obras jurí-
dicas, que determinam o universo das soluções jurídicas possíveis no 
tempo e espaço.

A divisão do trabalho social gera a formação de especialistas 
que representam a classe dominante. A concorrência pelo monopólio de 
dizer o direito contribui para fundamentar a separação social entre os 
leigos e os profissionais, entre o trabalho racional e as ideias ingênuas 
de equidade. Essa separação tem a intenção de fazer com que o sistema 
das normas jurídicas pareça totalmente independente das relações de for-
ça que ele sanciona, tanto para os operadores do direito quanto para os 
jurisdicionados (BOURDIEU, 1989).

A comunicação é uma ferramenta utilizada pela classe dominan-
te para legitimar a dominação de uma classe sobre a outra. Um exem-
plo de relação de dominação pelo uso da linguagem ocorre no direito. 
A jurisdição se vale do efeito da apriorização, que é uma lógica do fun-
cionamento da língua jurídica que retira elementos da língua comum e 
combina com elementos estranhos à língua comum com a intenção de 
criação de uma retórica da impessoalidade, autonomia, universalidade e 
neutralidade. Essa prática gera os efeitos da neutralização15  e da univer-
salização16 do discurso.

Porém, a linguagem do direito deveria refletir internamente suas 
próprias condições de existência, sob pena de se transformar em mera 
abstração unilateral. Para Alaor Caffé (2010), os sentidos perceptivos, 
linguísticos e pragmáticos propiciam a tentativa de evolução do sensível 
abstrato ao universal concreto.

15 Efeito obtido pela combinação sintática de construções passivas e frases impessoais 
que constroem a ideia de impessoalidade do enunciado normativo e de sujeito uni-
versal, imparcial e objetivo. (BOURDIEU, 1989).

16 Efeito obtido pela junção de vários processos, como a utilização do indicativo para 
enunciar normas, de verbos atestivos na terceira pessoa do singular do presente ou 
passado composto que ilustrem o que foi realizado (Exemplos: Aceita, confessa, 
declarou) e do presente intemporal ou futuro jurídico, uso de verbos indefinidos, a 
referência a valores que exprimem ideia de consenso ético (Exemplos: bom pai de 
família), uso de fórmulas lapidares que permitem pouca variação individual.
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Essa dissimulação da verdade por meio do discurso e de ideo-
logias17 gera a violência simbólica18, por ser resignadamente aceita por 
quem a sofre, os destinatários do poder simbólico, em razão do desco-
nhecimento de sua existência. Isso pode, por exemplo, fazer com que em 
uma eventual tentativa de solução consensual de litígios agrários por pos-
se de terra, a parte dominante se negue a realizar qualquer forma de acor-
do e tais atitudes serem aceitas sem mais discussões pelos profissionais do 
Poder Judiciário incumbidos da tentativa de solução amigável.

Há uma resignação dos próprios profissionais envolvidos na ten-
tativa de resolução do conflito em razão da prática costumeira de negativa 
de acordo pelos dominantes bem como uma esperança desses dominan-
tes de que uma decisão final do Poder Judiciário lhes será mais favorável 
que qualquer acordo. A resolução dos conflitos agrários no Brasil ocor-
re de forma muito mais civilista tradicional individualista que agrarista 
(TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012), privilegiando a classe dominante.

A atuação do poder judiciário ilustra a existência da violência 
simbólica como uma consequência do exercício do poder simbólico, e o 
modo como ela se produz e se exerce na prática processual.

A leitura e poder de interpretação do direito é uma maneira de 
apropriação da força simbólica, assim como na religião, filosofia ou litera-
tura. A eventual divergência entre os intérpretes autorizados é limitada e 
não há a existência de ordem jurídica plural concorrente. A própria defi-
nição de ordem jurídica admite apenas um direito. Os juristas se apegam 
a ideia de que apenas eles podem resolver os conflitos entre os intérpretes 
e as interpretações. “A fracção dominada (letrados ou intelectuais) tende 
sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição no topo 
da hierarquia dos princípios de hierarquização” (BOURDIEU, 1989, p. 12).

Os profissionais fazem um trabalho na sociedade de levar a des-
coberta da injustiça como um sentimento de ter direitos e o ao mesmo 

17 As ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, 
servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, 
comuns ao conjunto do grupo. (BOURDIEU, 1989, p. 10).

18 Dominação de uma classe sobre outra, dando o reforço da sua própria força às 
relações de força que as fundamentam e contribui assim, segundo a expressão de 
Weber, para a <<domesticação dos dominados>> (BOURDIEU, 1989, p. 11).
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tempo o poder específico dos profissionais da capacidade de revelar esses 
direitos. Isso faz com que a sociedade dependa cada vez mais desses pro-
fissionais para a resolução de seus conflitos.

São também os profissionais quem produz a necessidade dos 
seus próprios serviços ao constituírem em problemas jurídicos, 
traduzindo-os na linguagem do direito, problemas que se expri-
mem na linguagem vulgar ao proporem uma avaliação antecipa-
da das probabilidades de êxito e das consequências das diferen-
tes estratégias; e não há dúvida de que eles são guiados no seu 
trabalho de construção de disputas pelos seus interesses finan-
ceiros, e também pelas suas atitudes éticas ou políticas, princípio 
de afinidades socialmente fundamentadas com os seus clientes 
(…) e, enfim e sobretudo, pelos seus interesses mais específicos, 
aqueles que se definem nas suas relações objetivas com outros 
especialistas e que se actualizam, por exemplo, no próprio recin-
to do tribunal (dando lugar a negociações explícitas ou implíci-
tas. (BOURDIEU, 1989, p. 232).

Mesmo nos casos de justiça feita pelos “prud’homale” (BOUR-
DIEU, 1989, p. 234)19 o campo jurídico dos profissionais é ampliado 
por meio da anexação dessa prática. Os prud’homale são cada vez mais 
dependentes do direito e dos profissionais do direito. Isso também gera 
multiplicação de questionamentos que obriga os prude’hommes a recor-
rem aos tribunais. Ou seja, o aumento desse subcampo gerou um “refor-
ço circular” (BOURDIEU, 1989, p. 234) de dimensão prática com novas 
necessidades jurídicas e geração de novo mercado aos profissionais.

Além disso, a falsa sensação de popularização do direito por 
meio de práticas que ampliem o acesso à justiça, serve também, sob a 
ótica do Bourdieu, para registrar os momentos de relações de forças e 
sancionar as conquistas dos dominados que são convertidas em modos 
de saber adquiridos. Essa ambiguidade contribui para a eficácia sim-
bólica e legitima o direito como tendo equidade, coerência e rigor em 

19 Evolução do campo jurídico que permite aumento da procura às demandas judi-
ciais ao fazer entrar na ordem jurídica as práticas de formas pré-jurídica de resolu-
ção de conflitos, uma espécie de arbitragem exercida por meio de procedimentos 
simples por homens simples. (BOURDIEU, 1989, p. 234).
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suas aplicações. Assim o direito é reconhecido por sua suposta lógica 
e pela suposta ética.

Para a teoria do “Poder Simbólico” de Bourdieu, a inclusão de 
métodos de ampliação de acesso à justiça que mantém a dependência 
em relação ao Poder Judiciário, tais como o Sistema Multiportas20, são 
instrumentos de dominação produzidos pelo sistema simbólico ideoló-
gico21 do direito que intensifica a instituição do monopólio desse poder, 
pois reforça a ideologia de que o judiciário seria universal e acessível a 
todos, aumentaria a judicialização de demandas para defesa dos direi-
tos e ampliaria dependência da resolução dos conflitos em relação aos 
profissionais do direito.

A classe dominada permanece resignada à violência simbólica 
trazida pela ideologia de neutralidade, imparcialidade e desinteresse 
pessoal em prol da coletividade, perpetuando o poder simbólico. As 
ideias dominantes que distinguem os profissionais do direito dos lei-
gos, distinguindo-os das outras classes, possuem a finalidade de falsa 
integração da sociedade no seu conjunto, portanto, produz a desmobili-
zação das classes dominadas, para a legitimação da ordem estabelecida 
por meio das instituições hierarquizadas.

20 Esse sistema  constitui uma forma de organização judiciária em que o Poder 
Judiciário funciona como um centro de resolução de disputas, com vários e diversos 
procedimentos, cada qual com peculiaridades, que devem ser levadas em conside-
ração, no momento da escolha, em função das características específicas de cada 
conflito e das pessoas nele envolvidas. O sistema de uma porta única, que seria a via 
do processo judicial, seria substituído por um sistema composto de vários tipos de 
procedimento, que integram um centro de resolução de disputas e amplia o acesso 
ao judiciário. (LUCHIARI, Valeria Feriolo Lagrasta. Histórico dos métodos alter-
nativos de solução de conflitos. In: GROSMAN, Claudia Frankel; MANDELBAUM, 
Helena Gurfinkel (Org.).)

21 Os sistemas ideológicos que os especialistas produzem para a luta pelo monopólio 
da produção ideológica legítima – e por meio dessa luta-, sendo instrumentos de 
dominação estruturantes pois que estão estruturados, reproduzem sob forma irre-
conhecível, por intermédio da homologia entre o campo de produção ideológica e 
o campo das classes sociais, a estrutura do campo das classes sociais. (BOURDIEU, 
1989, p. 12).
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 5. A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EMANCIPATÓRIO

A partir da identificação da forma de apropriação e reprodução 
do poder simbólico pelo Poder Judiciário por meio do discurso universa-
lizante e elitista do direito, é possível identificar premissas para constru-
ção de um conhecimento emancipatório.

 No Brasil, os conflitos existentes sobre o direito à terra e moradia, 
por exemplo, são exemplos de conflitos coletivos de grupos que possuem 
reivindicações e privações básicas. Isso demonstra a crise da legalidade 
liberal-burguesa do Direito Estatal nas sociedades de capitalismo perifé-
rico (WOLKMER, 2015). O Poder Judiciário resolve esses conflitos por 
meio da utilização do discurso civilista de manutenção da propriedade e 
suposta manutenção da ordem e da segurança jurídica.

Para a construção do conhecimento emancipatório, é preciso ter 
consciência real da existência do Poder Simbólico e de como o Poder 
Judiciário contribui para a manutenção dessa estrutura. Assim, é possí-
vel criticar a razão cínica do discurso supostamente científico do direito 
neutro que alimenta o inconformismo contra a injustiça e a opressão. 
Essa crítica permite a construção de caminhos que levem a emancipação 
social (SANTOS, 2011) e a minimização dos efeitos do poder simbólico 
sobre a atuação do discurso judiciário.

Para Bourdieu, uma das formas de libertação da violência simbó-
lica seria, antes de tudo, ter consciência de sua existência, do modo como 
ela se produz e se exerce (BOURDIEU, 1989). Nesse contexto surgem 
movimentos que tentam construir novas formas de pensamento fora da 
conceituação criada e reproduzida pelos sistemas de dominação simbó-
lica. Como as mulheres que lutam pela construção uma de identidade 
de gênero, os negros que lutam por romper os elementos simbólicos de 
dominação dos brancos e os movimentos camponeses que lutam por 
melhor distribuição de terra no país.

Nos conflitos agrários, a ação dos movimentos sociais não visa 
o esbulho dos imóveis ocupados, como reproduz o discurso dominante, 
mas se configuram como estratégia de ação política pública dos domina-
dos. Tal estratégia, cujo pano de fundo é a defesa da garantia de direitos 
legislados, não é assim recepcionada pelo poder judiciário, que a trata 
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como prática antijurídica (TARREGA; MAIA; FERREIRA, 2012). O dis-
curso é reproduzido sob o ângulo dos dominantes.

Mignolo (2005), ao estudar a colonialidade, identifica que há o 
surgimento de novos espaços de enunciação, em que emerge uma razão 
subalterna lutada para a afirmação dos saberes que foram historicamente 
subalternizados. Há a emergência de outro pensamento, ou pensamento 
que aponte para uma razão pós-ocidental, construída a partir do ponto 
de vista dos dominados. O novo pensamento se constrói sobre questões 
localizadas a partir da América Latina. Há o mapeamento dos diferentes 
momentos, processos, ideias e autores que moldaram a imagem geocul-
tural das Américas no horizonte colonial da modernidade.

Essa ideia de superação de paradigmas a partir da visão dos 
dominados e não dos dominantes, pode ser a base de raciocínio para a 
elaboração de um pensamento que supera o monismo jurídico elitista e 
abre espaço para existência do pluralismo jurídico como construção de 
conhecimento emancipatório do direito.

A emancipação pelo direito precisaria do ideal de desenvolvi-
mento equilibrado entre estado, mercado e comunidade. Porém, há um 
desequilíbrio entre esses fatores, dando lugar a práticas sociais cada vez 
mais contingentes e convencionais. Há uma absorção da emancipação 
pela regulação pelo direito, que faz com que as expectativas de trans-
formações sociais profundas sejam neutralizadas (SANTOS, 2011). Nas 
questões agrárias, especificamente, a primazia da regulação pelo direito 
civilista individualista, influenciado pelo mercado, em detrimento das 
noções constitucionais e comunitárias de função social da propriedade e 
desenvolvimento do bem de todos.

Para Boaventura de Sousa Santos (2011), é preciso dar primazia 
ao conhecimento que promove emancipação e transforma a solidariedade 
como forma de saber. O saber enquanto solidariedade busca substituir o 
objeto para o sujeito por meio de reciprocidade entre os sujeitos. Há uma 
valorização das práticas comunitárias e locais que habilite seus membros a 
reagir às formas de dominação. Esse conhecimento, assume sua natureza 
retórica como sendo um conhecimento prudente para uma vida decente.

Ainda para o autor, o novo conhecimento que emancipa, em 
sua dimensão política, deve ser pautado pela natureza participativa. Um 
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dos processos que podem levar ao equilíbrio entre regulação do direito 
e a emancipação, é a redução da política a uma prática social setorial e 
na regulação da participação dos próprios cidadãos nessa prática. Esse 
conhecimento busca repolitizar a vida coletiva por meio de duas ideias: 
a de que a hiperpolitização do estado é o outro lado da despolitização da 
sociedade civil e a de que a liberdade não é um bem natural na humani-
dade que precise ser defendido da política, pelo contrário, quanto maior 
for o domínio da política, maior a liberdade, pois o fim da política impli-
caria o fim da liberdade.

Nesse contexto, se inserem as ideias de pluralismo jurídico como 
um pensamento adotado para um momento de transição paradigmática, 
com base comunitária e participativa. A cultura da dogmática jurídica já 
não explica com eficiência os fatos. A norma se torna válida a partir da 
própria construção do sistema jurídico em si. O monismo jurídico pede 
marcos jurídicos, mas marcos que não venham de diversas fontes, mas 
do Estado. Como por exemplo, o discurso jurídico que em prol do direito 
civil de propriedade e da segurança jurídica que ignora a luta social de 
grupos historicamente injustiçados por má distribuição de terra e deter-
mina a desocupação e o desassentamento de famílias.

O pluralismo não aceita que o Estado seja o centro único do 
poder político e única fonte de produção do direito. Ele percebe as con-
tradições de modelos de produção e distribuição de riquezas e o pro-
cesso dialético de necessidades inerentes aos agentes históricos presentes 
(WOLKMER, 2015).

Para os teorizadores do pluralismo jurídico, o direito não é sepa-
rado dos fenômenos sociais e culturais. Ao lado do direito temos a língua, 
produções culturais, etc. Existem culturas humanas no plural. Portanto, se 
temos culturas humanas diferentes, teríamos também direitos diferentes.

O pluralismo privilegia a insurgência de novas sociabilidades, 
a retomada do poder pelas comunidades, dos novos direitos que se ori-
ginam nas atuais necessidades humanas decorrentes de processos de 
lutas históricas. Ele tem papel transformador da ação coletiva. É um 
novo modelo político e jurídico alternativo de legitimidade. Se caracte-
riza por formas variadas de produção de normatividade e por modali-
dades democráticas de libertação de práticas sociais. Essa libertação é 
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impulsionada pelas novas sociabilidades em processo de descoloniza-
ção (WOLKMER, 2015).

Essa nova fonte legitimadora de produção jurídica expressa 
um alargamento do espaço societário e de seu poder autorregulatório. 
Wolkmer (2015) identifica que seria possível o surgimento de práticas 
pluralistas alternativas tanto dentro da legislação e jurisdição estatais, 
surgidas no interior da própria ordem jurídica oficial, quanto práticas 
pluralistas surgidas à margem da juridicidade imposta pelo Estado. 
Essas práticas trariam valores construídos pelos movimentos sociais, 
tais como identidade, autonomia, satisfação das necessidades, partici-
pação democrática de base, expressões culturais novas, e um novo sig-
nificado para a justiça.

Como exemplo de procedimentos alternativos institucionaliza-
dos que podem ser apropriados pelos novos sujeitos sociais de juridici-
dade trazidos pelos movimentos sociais, Wolkmer elenca como práticas 
de produção normativa institucionalizada, as convenções coletivas do 
trabalho e as ações propostas por sujeitos coletivos. Como exemplos de 
resolução de conflitos institucionalizada, o uso de conciliação, mediação 
e arbitragem, os juizados especiais e práticas alternativas de utilização 
do direito, como aquelas implementadas por organizações da sociedade 
civil, como nos centros comunitários e organizações não governamentais.

Como exemplo de procedimentos alternativos surgidos à mar-
gem da juridicidade do estado, o mesmo autor traz como exemplos, ao 
nível da resolução dos conflitos, novas modalidades não institucionais de 
mediação e conciliação, juízos arbitrais e justiça comunitária, conselhos 
populares de justiça, criação de tribunais de bairros e de vizinhança, jus-
tiça distrital dentre outros. Ao nível das fontes de produção legislativa, 
alargamento de novas formas de convenção coletiva, arranjos políticos 
jurídicos de agregação de interesses, dentre outros.

As técnicas de mediação e conciliação se fundamentam na pre-
missa, assim como as ideias medievais, de que o conflito deve ser resol-
vido por meio de uma alternativa em que todos saiam ganhando e todos 
contribuam democraticamente para obtenção de um melhor resultado. 
Essas técnicas possuem cultura não adversarial e buscam facilitar o diá-
logo entre as partes, com a tomada de decisão pautada pelo bom senso, 
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razoabilidade do momento enfrentado pelas partes e uma solução que 
seja justa para todos (COSTA, 2018)

O pluralismo seria fato, técnica e ideal. O Professor Alysson Maia 
Fontenele22 identificou o pluralismo como fato, que é a vida social posta 
pela tensão e equilíbrio entre os diversos grupos. Porém, o fato é social e 
o pluralismo tende a ser sociológico. O pluralismo sociológico do direito 
seria o elo entre o pluralismo e o direito. Há uma desconfiança em relação 
a lei, e aos riscos que a uniformização traz consigo. Inspira-se na prática 
cotidiana e numa autorregulação comprometida com a responsabilidade 
pelo outro, com o intuito de trazê-lo de volta à visibilidade e satisfazer 
suas necessidades reais.

(…) é possível considerar o pluralismo sociológico de direitos 
como uma compreensão analítica do próprio pluralismo jurídico, 
tido como marco de ruptura e fenômeno de possibilidades para 
o dimensionamento de outro modelo, inserido que está nas con-
tradições materiais e nos conflitos sociais de grupos e classes, e, 
ao mesmo tempo, determinante do processo de práticas cotidianas 
de insurgência e de autorregulação pelo próprio poder societário, 
comprometido com a atuação de múltiplas identidades e singula-
ridades sociais (legitimidade dos atores) e objetivando a satisfação 
das necessidades humanas essenciais (fundamentos materiais) den-
tro de um processo político democrático de participação e controle 
comunitário (estratégia de ação). (FONTENELE: 2019; p. 248).

O pluralismo se inspira no cotidiano e na autorregulação com-
prometida com a dignidade do outro que foi injustiçado. É comunitá-
rio participativo e conduz a uma racionalidade emancipatória. Podem 
ser fontes de produção normativa no pluralismo jurídico, o poder 
comunitário, justiça insurgente, espaços de convergência e comple-
mentariedade, pedagogia libertadora, transformação e refundação do 
Estado, legitimidade, autonomia e identidade dos sujeitos históricos 
(WOLKMER, 2015).

22 FONTENELE, Alysson Maia. Pluralismo jurídico e Pluralismo sociológico de di-
reitos. Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de 
Goiás. 31 de jul. 2020. Notas de aula.
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Esse novo senso comum, em sua dimensão ética, deve ser pau-
tado pela solidariedade. A nova ética deve ser pautada pelo princípio da 
responsabilidade. Assim não é possível estabelecer relações lineares, pois 
é cada vez mais difícil identificar as causas e consequências dos fenô-
menos sociais. O novo princípio da responsabilidade nos coloca como 
responsáveis pelo outro, seja ele humano, grupo social ou natureza. Ele se 
centra na solidariedade com o futuro (SANTOS, 2011).

Portanto, expandir o jurídico é característica crucial para a repro-
dução normal das sociedades capitalistas no sistema mundial. O conhe-
cimento emancipatório deve ser capaz de ser apropriado pelos margi-
nalizados e excluídos e permitir a emancipação. Essa emancipação, por 
sua vez, propicia a revisão do discurso dominante do direito sob a ótica 
dos grupos dominados e assim, construir bases para o rompimento da 
perpetuação da violência simbólica trazida poder simbólico por meio da 
atuação do Poder Judiciário na resolução dos conflitos agrários.

 CONCLUSÃO

A partir dos conceitos elaborados pela teoria do Poder Simbólico, 
portanto, foi possível compreender e explicar a forma de atuação do 
Poder Judiciário na resolução dos conflitos agrários. A compreensão da 
realidade e dos mecanismos de poder envolvidos na elaboração do dis-
curso jurídico permitem a consciência da violência simbólica imposta às 
classes dominantes bem como a formação de premissas para elaboração 
de um conhecimento emancipatório.

A distribuição de terras no Brasil ocorreu de forma desigual com 
privilégios às classes dominantes. A história demonstrou que este bem 
não foi visto como um bem comum de todos, mas como uma riqueza 
má distribuída que gerou conflitos violentos que ainda perduram. Parte 
desses conflitos são judicializados em busca de resolução, porém, o Poder 
Judiciário apenas tem reproduzido o discurso racionalista dominante de 
preservação da propriedade, com ênfase ao direito civilista de manuten-
ção da ordem jurídica. A função social da propriedade e promoção do 
bem de todos, exigências constitucionais, são relegados a segundo plano.
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A teoria do Poder Simbólico explica que a manutenção dessa 
situação de desigualdade de um pequeno grupo de privilegiados proprie-
tários de terra em detrimento de um grande número de dominados ocor-
re não apenas por meio do uso da violência física ou econômica, mas por 
meio do exercício de uma violência simbólica. Essa violência faz com que 
a sociedade se resigne perante a atuação do Poder Judiciário na resolução 
dos conflitos agrários, e o entenda como mantenedor da ordem. Assim 
são reproduzidos discursos sociais preconceituosos contra os movimen-
tos sociais de luta por terra. Esses discursos são construídos por meio de 
sistemas simbólicos, como a arte, a religião, e a língua, que trazem con-
ceitos criados pela classe dominante e que são utilizados para construção 
de pensamento inclusive pela classe dominada.

O direito e o Poder Judiciário são ferramentas utilizadas para 
manutenção do Poder Simbólico. O direito se vale de discursos unifor-
mizadores de racionalidade e imparcialidade para convencimento da 
sociedade de que é um sistema científico e ético que produz a verdadeira 
justiça. Apenas o direito seria capaz de resolver um conflito de maneira 
imparcial sem interferências pessoais de privilégio a alguma das partes. 
Porém, os conceitos e princípios desse direito são elaborados e alterados 
pelas classes dominantes.

O Poder Judiciário se apropria do direito como sendo o único 
portador da competência de dizê-lo, portanto, o único detentor de juris-
dição e produtor de justiça. A especialização e profissionalização dos pro-
fissionais que aplicam o direito os diferenciam dos demais, vistos como 
leigos e não detentores do conhecimento. A luta pela manutenção desse 
Poder Simbólico na divisão do trabalho se utiliza de armas como téc-
nicas próprias de linguagem, vestimentas, ritos e aparência. O próprio 
Poder Judiciário institui mecanismos que fazem aumentar a sua parcela 
de poder e importância perante a sociedade.

Diante da consciência de que a atuação monista do Poder 
Judiciário na aplicação do direito é uma das formas de exercício de vio-
lência simbólica e manutenção da dominação de classes por meio do 
Poder Simbólico, é possível identificar bases para construção de um 
conhecimento emancipatório.
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Esse pensamento se constrói partir das ideias de que é possível 
a efetivação de um conhecimento prudente que gere uma vida descente. 
Um conhecimento baseado na solidariedade entre os povos e comuni-
dades, capaz de raciocinar fora dos padrões produzidos pelos sistemas 
simbólicos e que gere o poder emancipatório dos dominados. Nesse con-
texto se insere o conceito de pluralismo jurídico como premissas de rom-
pimento do monismo e monopólio do poder. Há uma democratização 
do poder de dizer o direito e de resolução de conflitos, que permitem o 
rompimento da violência simbólica e atuação ativa daqueles que foram 
historicamente dominados.

Portanto, os modelos tradicionais de resolução de conflitos não 
têm sido suficientes à resolução das demandas agrárias, que continuam 
violentas e constantes pelo Brasil. O entendimento da forma de atuação 
do Poder Judiciário na resolução desses conflitos por meio da teoria do 
Poder Simbólico pode contribuir para a construção de uma nova maneira 
de pensar a partir do ponto de vista dos dominados e realizar uma forma 
de conhecimento que gere emancipação e vida descente com justiça social.
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 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL E A 
NECESSIDADE DE UM ESTADO COMPROMETIDO 
COM A JUSTIÇA SOCIAL NO CAMPO

Elenice Silverio de Souza1

Emiliano Lobo de Godoi2

 RESUMO:

O presente trabalho aborda a injustiça social presente no campo, 
caracterizada pela intensa concentração fundiária, pela disputa territorial 
e pelos conflitos violentos entre os sujeitos envolvidos neste contexto. O 
principal objetivo é investigar o papel desempenhado pelo Estado no pro-
cesso de resolução desta questão fundiária, por meio do instituto da fun-
ção social da propriedade rural e da desapropriação, focando na atuação 
de agentes estatais — órgãos e entidades — juridicamente competen-
tes para o exercício da fiscalização e de outras atividades que concreti-
zam as normas previstas nos artigos 184 e 186 da Constituição Federal 
de 1988. A metodologia empregada consistiu na revisão bibliográfica 
de obras especializadas e artigos científicos que possibilitaram iden-
tificar dificuldades na efetivação das referidas normas. Na fundamen-
tação teórica adotou-se como referencial o constitucionalismo con-
temporâneo e a teoria da força normativa da constituição, que aponta 
para a necessidade de comprometimento dos atores participantes do 
processo constitucional, o que foi denominado por Hesse de “vontade 

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Direito Agrário na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Goiás (PPGDA – UFG). Especialista em Direito 
Público pela Universidade Candido Mendes. E-mail: elenicesilverio@discente.ufg.br. 

2 Mestre e Doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Professor do Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás (PPGDA/UFG). E-mail: emiliano@ufg.br 
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de constituição”. Ao final, concluiu-se que a atuação estatal brasileira é 
ineficaz no combate à concentração fundiária e que o enfrentamento 
da questão agrária no Brasil perpassa também por uma mudança na 
atuação dos órgãos e entidades estatais envolvidos no processo de efe-
tivação e fiscalização da função social da propriedade rural, de forma 
a permitir a concretização do projeto constitucional e a implementa-
ção da reforma agrária.

PALAVRAS-CHAVE: Questão Agrária; Reforma Agrária; Função 
social da propriedade rural; Atividade Estatal.

 INTRODUÇÃO 

A realidade do espaço rural brasileiro apresenta um quadro 
diversificado e de injustiça social, marcado pela exclusão, pela violência 
e pela desigualdade. A diversidade de situações presentes no campo, tor-
na este contexto complexo e conflituoso. A presença de povos indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais, agricultores familiares e gran-
des produtores agropecuaristas, somada às necessidades de preservação 
ambiental, compõem este mosaico de diferentes realidades que possuem 
suas especificidades demográficas, econômicas, sociais e ambientais 
(IBGE, 2020). 

A prosperidade do campo brasileiro, representada pela elevada 
produtividade diariamente noticiada pela mídia, oculta o lado triste dos 
diversos conflitos que ali se manifestam. Por um lado, se apresenta a con-
centração fundiária, induzida atualmente pela expansão de commodities, 
como a soja e o milho e pela pecuária (IBGE, 2020). Por outro, se apre-
senta a situação da natureza oprimida pelo peso de satisfazer as necessi-
dades humanas e a dura realidade daqueles que são impedidos de terem 
acesso à terra.

Diante deste cenário complexo, o Estado tem papel fundamental 
na organização da estrutura fundiária do país. A regulamentação norma-
tiva costuma ser um dos primeiros caminhos trilhados pelo Estado para a 
resolução de determinadas questões sociais. Neste sentido, a promulgação 
da Constituição Federal em 1988 trouxe avanços na seara agrária, uma 
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vez que alterou o status normativo da função social da propriedade rural, 
e possibilitou a desapropriação para fins de reforma agrária, em caso de 
descumprimento da função social da propriedade rural (BRASIL, 2020). 

Além da legislação, a instituição de políticas públicas também é 
relevante para a transformação da realidade agrária e para a concretiza-
ção dos projetos instituídos pela Constituição. A atividade jurisdicional 
também é um fator de efetivação da justiça social no campo, uma vez 
que é por meio dela que se efetivam os processos de desapropriação e de 
resolução de muitos conflitos agrários. 

Ocorre que a realidade do campo brasileiro permanece injusta 
e desigual, mesmo após três décadas da promulgação do texto consti-
tucional que trazia consigo as aspirações de um estado democrático e 
o objetivo de redução das desigualdades. Desta forma, o presente tra-
balho propõe uma investigação do papel desempenhado pelo Estado no 
processo de resolução da questão fundiária, focando na compreensão da 
implementação da função social da propriedade rural, por meio da atua-
ção dos agentes estatais — órgãos e entidades — que são juridicamente 
competentes para a concretização das normas previstas nos artigos 184 e 
186 da Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, será utilizado o método de pesquisa de revisão biblio-
gráfica de obras especializadas e artigos científicos que tratam da questão 
agrária no Brasil. A análise proposta foi dividida em três seções, sendo 
que na primeira será abordada a pluralidade de demandas presentes no 
campo.  Na segunda, será abordada a atuação estatal e seus reflexos sobre 
a função social da propriedade rural. Por fim, será apresentada uma pers-
pectiva de atuação estatal como um caminho possível para a efetivação 
da normatividade constitucional e da função social da propriedade rural.

 2. AS DEMANDAS NO CAMPO 

A relação do homem com a natureza é caracterizada pela depen-
dência daquele em relação aos recursos naturais necessários para sua 
sobrevivência. Neste vínculo de sujeição, a terra assumiu um lugar cen-
tral, tendo em vista a sua singularidade como fonte desses recursos. Desde 
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o alimento, recurso primário para a subsistência humana, até o uso como 
base territorial, a terra é um elemento fundamental para a existência da 
humanidade (SOUZA FILHO, 2010, p. 181)

Diante desta relação intrínseca entre homem e natureza, tendo 
a terra como elemento central, diversas formas de uso são implementa-
das sobre ela. Essa pluralidade de funções gera reflexos nas searas social, 
ambiental e econômica, colocando a terra como foco de debates, de 
conflitos e, paradoxalmente, como elemento primordial na resolução de 
diversos problemas atuais, a exemplo da segurança alimentar (SAUER, 
2016. p. 73).

No que tange ao aspecto social, destacam-se duas questões: a 
primeira delas se relaciona com os povos e comunidades tradicionais, 
praticantes de uma relação intensa com a terra, que ultrapassa a noção 
de uso para reconhecê-la como lugar sagrado e admitir os elementos da 
natureza como seus congêneres (KRENAK, 2019, p. 49). No caso dos 
povos indígenas, a Constituição Federal, em seu artigo 231, reconheceu 
os direitos originários desses povos às terras que tradicionalmente ocu-
pam, admitindo juridicamente a legítima relação desses povos com seus 
territórios (BRASIL, 2020)

Outra questão relevante no contexto social, diz respeito à con-
centração fundiária que particulariza a distribuição de terras no Brasil. 
Estatísticas oficiais atestam que apenas 1% dos estabelecimentos rurais 
do país ocupam 47,60% das terras rurais nacionais, enquanto aproxi-
madamente 50% dos estabelecimentos ocupam apenas 2,27% desta área 
(IBGE, 2019).

Estes dados revelam a intensa concentração de terras nas mãos 
de um reduzido número de proprietários, fato que conduz a intensos 
conflitos no ambiente rural. Frequentemente, diversos grupos se mobi-
lizam e se enfrentam na busca pela efetivação da justiça social no campo 
e pelo acesso à terra. Neste cenário, trabalhadores rurais, povos e comu-
nidades tradicionais se opõem ao latifúndio, que, cotidianamente, busca 
expandir suas fronteiras e eliminar àqueles que encontrar pelo caminho 
(SAUER, 2016. p. 90).

Na perspectiva econômica, destaca-se o uso da terra voltado para 
a produção agroindustrial, uma vez que também a terra foi transformada 
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pela modernidade capitalista em instrumento gerador de riqueza (SOUZA 
FILHO, 2010). Tal fato resulta, nos dias atuais, no exercício da agricultu-
ra como atividade predominantemente econômica, que busca extrair da 
terra gêneros comercializáveis em grandes mercados internacionais para 
atender à acumulação contínua na qual se ampara o capitalismo.

Por último, aborda-se o uso da terra sob a perspectiva ambien-
tal, trazendo a lume a relevância da terra para a preservação da diversi-
dade biológica do planeta. O Brasil, como país que abarca grande par-
te dessa biodiversidade, possui particular interesse na preservação dos 
diversos recursos naturais presentes em seu território. Neste contexto, a 
Constituição Federal contempla, em capítulo específico3, o dever de pre-
servação da natureza e dispõe acerca da solidariedade intergeracional, no 
propósito de garantir que gerações futuras também tenham acesso a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2020).

Os aspectos acima mencionados evidenciam a importância de 
compatibilizar as diversas formas de uso da terra, cuja escassez é um fato 
notório e que tem gerado disputas acirradas por sua posse e propriedade. 
Diante da necessidade de compatibilização destes usos, a função social 
da propriedade rural se apresenta como instituto jurídico que impõe ao 
proprietário o dever de uso, com respeito às exigências do bem comum. 
O exercício do direito de propriedade deve favorecer a vida humana inte-
grada com a biodiversidade, permitindo a prevalência da vida quando em 
oposição ao direito individual de propriedade (SOUZA FILHO, 2003).

 3. A ATUAÇÃO ESTATAL E A QUESTÃO AGRÁRIA

Sem adentrar nos pormenores da história do instituto, por não 
ser este o propósito do presente trabalho, consigna-se que a função social 
da propriedade rural está presente no ordenamento jurídico pátrio, com 
previsão no Estatuto da Terra — Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 
— desde a década de sessenta. Todavia, foi por meio da Constituição 

3 O CAPÍTULO VI da Constituição Federal, intitulado “DO MEIO AMBIENTE” 
dispõe, em linhas gerais, sobre a preservação ambiental, princípios constitucionais 
ambientais e objetivos a serem implementados, dentre outras disposições relaciona-
das à natureza. 
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Federal de 1988, instituída em um período político de transição, que se 
modificou o regime da propriedade fundiária, atribuindo-lhe verdadeira-
mente um encargo social (DELGADO, 2005, p. 9).

A compreensão do alcance da implementação da função social 
no campo, abarca a análise da atuação do Estado, portanto, de seus 
órgãos e agentes. A previsão da função social da propriedade rural, no 
artigo 186 da Constituição Federal de 1988, veio acompanhada do obje-
tivo maior de dar destinação adequada à terra, resguardando o interesse 
da coletividade. Desta forma, as subfunções ambiental, social, produ-
tiva e trabalhista, foram harmonizadas de forma a proteger interesses 
relevantes para o direito e para a sociedade brasileira, nos termos a 
seguir transcritos:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 

Para além disso, estabeleceu também mecanismos para a política 
fundiária e para a reforma agrária, prevendo a possibilidade de desapro-
priação, em caso de descumprimento da função social (BRASIL, 2020). 
Em seguida, a Lei nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 e a Lei Complementar 
nº 76 de 6 de julho de 1993 regulamentaram os dispositivos constitucio-
nais referentes à reforma agrária e ao processo de desapropriação.

Do ponto de vista normativo, a função social da propriedade 
rural foi razoavelmente regulamentada. As previsões constitucionais evi-
denciam os avanços acerca da questão agrária, embora as disputas ocor-
ridas sobre seu texto, na Assembleia Constituinte de 1987, tenham resul-
tado na inserção de alguns artifícios que trouxeram dificuldades a sua 
implementação, sobretudo na parte relativa à concretização de políticas 
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públicas fundiárias e de reforma agrária. Neste sentido, Souza Filho 
(2003, p. 118) elucida que: 

Quando a Constituição foi escrita, porém, os chamados ruralistas, 
nome gentil dado aos latifundiários, foram construindo dificulda-
des no texto constitucional para que ele não pudesse ser aplicado. 
Como não podiam desaprovar claramente o texto cidadão, ardilo-
sa e habilmente introduziram senões, imprecisões, exceções que, 
contando com a interpretação dos Juízes, Tribunais e do próprio 
Poder Executivo, fariam do texto letra morta, transportando a es-
perança anunciada na Constituição para o velho enfrentamento 
diário das classes dominadas, onde a lei sempre é contra. 

Assim, os ruralistas inseriram o que Souza Filho (2003, p. 118) 
denomina de “vírus da ineficácia”, em cada afirmação que contivesse 
direitos ou que fosse benéfica aos trabalhadores do campo, criando entra-
ves à possibilidade de concretização da reforma agrária.

Um dos principais pontos objeto de polêmica é o artigo 185, inci-
so II, da Constituição federal cujo texto dispõe sobre a suposta impossi-
bilidade de desapropriação para fins de reforma agrária de propriedades 
produtivas (BRASIL, 2020).  Tal dispositivo permite se chegar à equivo-
cada conclusão de que a propriedade produtiva, ainda que descumpri-
dora da função social não será desapropriada. Portanto, a produtividade 
seria o único fator relevante, desconsiderando os demais requisitos rela-
tivos à preservação ambiental, ao respeito da legislação trabalhista e ao 
bem-estar dos sujeitos do campo. 

A interpretação que privilegia a produtividade, subsidia a vio-
lência direcionada aos trabalhadores do campo, porque desconsidera as 
relações de trabalho e de convivência que ali existem, colocando em pri-
meiro plano apenas o atingimento dos índices mínimos de produção. Ao 
aderir a tal interpretação, o Poder Judiciário ignora práticas abusivas e 
ilegais que geram ainda mais violência (DORZIAT, 2019, p. 48).  A ado-
ção dessa perspectiva representa grandes riscos à efetividade da função 
social e à realização da justiça social no campo.

A análise desta questão interpretativa perpassa pela atuação esta-
tal, sobretudo pela atuação do Poder Judiciário. Ao analisar a atuação 
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judicial acerca das questões agrárias, verifica-se que a interpretação reali-
zada é voltada para a prevalência do direito de propriedade em detrimento 
da sua função social. A este respeito Alfonsin (2002, p. 239) leciona que:

Para alguns julgados, é tão insignificante o peso de eficácia do 
princípio consagrado no art. 5°, inciso XXIII da Constituição 
Federal, que parece existir presunção legal, em favor do proprietá-
rio, de que o registro do seu imóvel no álbum imobiliário equivale 
ao cumprimento daquela função. Prevalece em favor do proprie-
tário o direito privado patrimonialista, independentemente de 
qualquer outra razão impeditiva, modificativa ou extintiva dele, 
que decorra, por exemplo, do eventual descumprimento da dita 
função, sob visibilidade física do tipo desuso prolongado.

Desta forma, embora a função social da propriedade esteja pre-
sente no ordenamento jurídico brasileiro, o que se verifica é que esta ideia 
ainda está distante das decisões judiciais (SOUZA FILHO, 2003, p. 86). 
Isso ocorre, sobretudo, porque o “Judiciário, entretanto, por ser o menos 
democrático e o mais formalista dos poderes é onde a propriedade da 
terra tem mais garantias” (Idem, 2020, p. 124). 

Contribuindo com essa interpretação propositadamente desacer-
tada, a atuação estatal sobre a questão fundiária também é marcada pela 
frouxidão da política fundiária, entendida como a “relativa incapacidade 
em fiscalizar e regular o mercado de terras no que diz respeito à aplicação 
do princípio da função social da propriedade fundiária.” (DELGADO, 
2005, p. 18). E assim, a falta de fiscalização sobre o cumprimento da fun-
ção social, transforma a legislação agrária em uma ficção completamente 
afastada da realidade. 

Se por um lado o Estado se mantém inerte e indiferente diante 
de uma política fundiária ineficaz, por outro, estabelece uma política 
econômica que subordina a questão agrária a um sistema macroeco-
nômico no qual as questões internas e as demandas da sociedade bra-
sileira são preteridas em benefício da construção de um modelo eco-
nômico direcionado ao mercado externo. Neste contexto, se prioriza 
a estratégia do agronegócio que se torna a matriz da moderna questão 
agrária no Brasil, representando um obstáculo ao progresso das forças 
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produtivas relacionadas à agricultura familiar e aos assentamentos de 
reforma agrária (DELGADO, 2005, p. 17).

Ao priorizar o agronegócio, incentiva-se a perpetuação das gran-
des propriedades rurais que são a marca desse modelo produtivo. Por 
consequência, estimula-se uma estrutura fundiária de reprodução de 
desigualdades e de exclusão do trabalhador do campo. Esta afirmação se 
ampara nos dados apresentados pelo Atlas do Espaço Rural, (IBGE, 2020, 
p. 50) que aponta a desigualdade na ocupação dos estabelecimentos agro-
pecuários. Os dados apresentados evidenciam que as grandes proprieda-
des, acima de 2.500 hectares, abrigam apenas 5% das pessoas ocupadas 
no campo, enquanto os estabelecimentos menores, com até 50 hectares 
abrigam mais de 70% das pessoas ocupadas. 

Portanto, quanto maior a propriedade menos ocupação ela pro-
picia, representando menos trabalho e oportunidade.  Como resultado 
desta conjuntura, a situação fundiária atual é marcada por problemas que 
se repetem ao longo da história.  De tal sorte que a desigualdade se man-
tém constante, embora o ordenamento jurídico apresente mecanismos 
para solucionar tais questões. 

Na outra vertente deste panorama está a atividade legislativa que 
se desenvolve por caminhos muito diferentes da legítima expectativa 
que existe acerca da produção normativa. Neste sentido, observa-se que 
as proposições apresentadas nas casas legislativas federais, nos últimos 
anos, têm caminhado justamente na via oposta aos interesses da socieda-
de para beneficiar interesses privativos de categorias específicas.

Neste contexto, a legislação ambiental que representa um obstá-
culo aos investimentos de capital relacionados ao agronegócio e à explo-
ração de recursos naturais, tornou-se uma pauta cada vez mais pressiona-
da, no sentido de relativizar a proteções ao meio ambiente para permitir 
o avanço do capital. Analisando esta conjuntura, Mitidiero (2020, p. 199) 
noticia que: 

Contudo de 2015 a 2019 uma avalanche de tentativas para destruir 
a proteção ao meio ambiente são despejadas na Câmara e Senado. 
Propostas para explorar (e abusar) economicamente terras indí-
genas protegidas e inalienáveis, pra implodir sistemas de proteção 



116

Elenice Silverio de Souza e Emiliano Lobo de Godoi 

ambiental e por mais liberação de agrotóxicos lideram no quanti-
tativo das propostas.

Diversas propostas legislativas com potencial para causar prejuí-
zos e retrocessos aos avanços socioambientais tramitam no Congresso 
Nacional. Dentre elas se avulta a Proposta de Emenda à Constituição - 
PEC nº 80/2019, que pretende alterar os artigos 182 e 186 da Constituição 
Federal, que disciplinam do instituto da função social da propriedade. 
Diante da perspectiva agrária do presente trabalho, serão abordadas as 
alterações relativas ao artigo 186 do texto constitucional. 

O texto da PEC nº 80/2019 é precedido de justificativa na qual 
se ressalta que a função social é uma limitação ao direito de proprieda-
de e aponta que “A relativização ao direito de propriedade deve ser feita 
com cautela a fim de evitar arbitrariedades, abusos e erros de avaliação 
pelo Poder Público nos processos de desapropriação fundamentados 
na simples justificativa de se estar agindo em atenção o interesse social” 
(SENADO, 2019, p. 3).

Em seguida, assevera que a intenção da mudança é diminuir a 
discricionariedade do Poder Público, diante do suposto caráter sagrado 
da propriedade privada. Por consequência, aponta o novo procedimento 
desapropriatório a ser instituído, no qual se dependerá de ato do Poder 
Executivo, que será antecedido de autorização legislativa específica ou 
decisão judicial. O encerramento se dá sob o argumento de se evitar 
injustiças e aprimorar a legislação protetiva do direito fundamental à pro-
priedade (SENADO, 2019, p. 3).

Em que pese a sutileza do texto da proposta, seu conteúdo repre-
senta grande perigo para a questão agrária brasileira. Uma vez aprova-
da, a nova redação permitirá a observância de apenas um dos requisitos 
para que se declare cumprida a função social, ou seja, o respeito a apenas 
uma das subfunções legitimará o direito de propriedade. Desta forma, o 
proprietário de terras poderá escolher qual critério obedecer, sem que a 
lesão aos demais seja considerada ilegítima. Assim, o corriqueiro e ilusó-
rio reconhecimento de cumprimento da função social impedirá a defla-
gração do processo desapropriatório. Esta alteração na Constituição, caso 
aprovada, inviabilizará a reforma agrária por meio da desapropriação 
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(MITIDIERO, 2019, p. 200), constituindo-se em grande retrocesso para a 
efetivação da justiça social e para preservação ambiental.

As modificações também incidem sobre o procedimento que 
submeterá a declaração de descumprimento da função social a prévia 
autorização do Poder Legislativo ou decisão judicial. Submeter a defla-
gração do processo desapropriatório a autorização legislativa ou decisão 
judicial ampliará a burocracia na realização da reforma agrária. A este 
respeito, Mitidiero (2019, p. 200) aduz que: 

Não precisamos de muita reflexão sobre essa mudança, pois os da-
dos mostram o poder que a Bancada Ruralista tem no Congresso, 
ao ponto de que não é difícil afirmar que um processo de desapro-
priação de uma propriedade rural que chegaria na Câmara nunca 
seria votado em plenário. 

Ademais, a emenda prevê que a indenização será correspon-
dente ao valor de mercado da propriedade rural, alterando a sistemática 
de pagamento de justa indenização, conforme previsto no artigo 184 da 
Constituição Federal. De modo que o proprietário que descumpriu a fun-
ção social da propriedade rural será recompensado pelo Estado, receben-
do um benefício por ter atuado em desconformidade com a Constituição. 
A este respeito, Comparato (2000, p. 144) leciona que: 

A Constituição, aliás, tanto no art. 5º - XXIV, quanto no art. 182, 
§3º e no art. 184, não fala em indenização pelo valor de mercado, 
mas sim em justa indenização, o que é bem diferente. A justiça in-
denizatória, no caso, é obviamente uma regra de proporcionalida-
de, ou seja, adaptação da decisão jurídica às circunstâncias de cada 
caso. Ressarcir integralmente aquele que descumpre o seu dever 
fundamental de proprietário é proceder com manifesta injustiça. 
Premiando o abuso. 

Ao prever a indenização pelo preço de mercado, recompensando 
o proprietário pelo valor integral, a PEC descaracterizará por completo a 
natureza da desapropriação que, mesmo na redação atual, já se apresen-
ta distante de uma natureza punitiva, e se transformará em premiação 
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daquele de agiu de forma prejudicial à coletividade. Portanto, a desapro-
priação pelo valor de mercado representa mais uma inovação legislativa 
formulada em benefício de poucos e que trará grandes prejuízos à coleti-
vidade. Além disso, incentivará o descumprimento da função social, ten-
do em vista que ao se comportar dessa maneira, o proprietário de terras 
se beneficiará, recebendo, em troca de seus atos lesivos, o pagamento do 
valor de mercado pela sua propriedade mal utilizada. 

Em síntese, a aprovação de uma emenda à Constituição, nos ter-
mos acima apontados, representa um grande retrocesso na regulamen-
tação da questão agrária. Fragilizar de tal maneira a função social da 
propriedade é enfraquecer o principal argumento jurídico e político dos 
movimentos sociais que lutam pela terra e permitir a ampliação do abis-
mo da desigualdade que está presente no campo. Todos estes ataques que 
recaem sobre a função social evidenciam que, apesar de não alcançar a 
efetividade plena que dele se espera, existe um desconforto de parcelas da 
sociedade que se sentem ameaçadas por estas disposições. Evidencia-se, 
portanto, que a questão agrária e, sobretudo o conceito de função social, 
continuam sendo constantemente disputados na sociedade, sendo a ati-
vidade estatal um terreno fértil para tal disputa. 

 4. A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL E A IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO  
 SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL

O constitucionalismo contemporâneo, surgido em meados do 
século XX, inspirou sistemas constitucionais em todo o mundo e o Brasil 
não ficou alheio a essa tendência. A nova ordem constitucional implan-
tada no Estado brasileiro em 1988, sob a influência daquele movimento, 
trouxe consigo um novo fundamento histórico, filosófico e teórico que 
permitiu uma releitura de todo o ordenamento jurídico sob a ótica do 
direito constitucional, em outras palavras, estabeleceu a constitucionali-
zação do direito (BARROSO, 2014, p. 190). 

Neste novo contexto, as normas constitucionais ganharam des-
taque no ordenamento jurídico. Em uma verdadeira mudança de para-
digma, passou-se a atribuir força normativa à Constituição, expandiu-
-se a jurisdição constitucional, ampliando o rol de legitimados para a 
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propositura de ações constitucionais e, por fim, no campo da hermenêu-
tica, uma nova interpretação constitucional pautada, por exemplo, na 
normatividade dos princípios (BARROSO, 2014, p. 201).

É nessa perspectiva de um novo constitucionalismo ético e com-
prometido com a efetivação dos direitos fundamentais dos indivíduos, 
que a função social da propriedade rural se consolida como norma cons-
titucional pujante no combate das injustiças sociais presentes no campo. 
Muito mais que uma regra estampada sobre o papel, a função social deve 
percorrer os rincões do país, harmonizando os usos da terra com o bem 
da coletividade e, quando a isto se opuserem, deve ser aplicada energica-
mente, nos termos previstos pela Constituição Federal, como mecanismo 
de transformação da realidade e ensejador da desapropriação por interes-
se social para fins de reforma agrária. 

Ocorre que, a consumação deste discurso está atrelada à atua-
ção de agentes estatais — órgãos e entidades — juridicamente compe-
tentes para o exercício da fiscalização e de outras atividades que efetivam 
a norma em comento. Ressalte-se que nenhuma norma constitucional, 
por melhor que seja, transforma a realidade social se não houver o que 
Konrad Hesse denominou de vontade de constituição, materializada na 
atuação estatal íntegra e comprometida com os valores constitucionais, e 
que tem como fator determinante a atuação dos atores participantes do 
processo constitucional (HESSE, 2009, p. 132).

Neste sentido, a função social da propriedade rural, como norma 
constitucional que é, deve ser efetivada pelos agentes estatais na exata 
proporção prevista pelo poder constituinte originário. A interpretação a 
ser atribuída ao instituto deve ser condizente com a nova ordem consti-
tucional e com os princípios interpretativos a ela correlatos, sobretudo os 
princípios da força normativa da Constituição, da máxima efetividade e 
da unidade da Constituição (CUNHA JUNIOR, 2016, p. 193), que auxi-
liam na tarefa do intérprete e impedem distorções na interpretação do 
texto constitucional. 

Não se pode admitir, passivamente, que a atuação estatal se ape-
gue às vicissitudes excepcionais do texto constitucional — a exemplo do 
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artigo 185, inciso II, da Constituição Federal de 19884 — para garantir a 
permanência do status quo marcado pela concentração fundiária, pela 
degradação ambiental e pela opressão dos sujeitos do campo.  

Em que pese a inserção de dispositivo que tente esmaecer a verda-
deira mensagem da Constituição e impedir a efetivação da função social 
da propriedade rural, ressaltando a produtividade como fator preponde-
rante; a interpretação do texto constitucional deve considerar todo o con-
junto normativo. O intérprete deve estar atento para evitar as armadilhas 
inseridas no texto e aplicar a norma da forma mais coerente possível.

 CONCLUSÃO

A questão agrária brasileira ainda constitui um sério problema 
de ordem socioambiental. A dificuldade de conciliar as demandas pre-
sentes no campo persiste e parece não ter solução num futuro próximo. 
A adoção de um modelo econômico que se apoia na exportação de com-
modities impulsiona a expansão do modelo produtivo monocultor que, 
por sua vez, avança sobre os demais sujeitos do campo e sobre a própria 
natureza. A resistência à expansão do capital sobre o campo é materia-
lizada na luta diária de trabalhadores rurais, de povos e comunidades 
tradicionais e daqueles que defendem a preservação ambiental. 

A intensa disputa entre estes sujeitos faz com que o campo seja 
um lugar de conflitos reais, marcado pela violência física e institucional. 
Diante desse quadro histórico de injustiças e pressionado pela mobiliza-
ção social em favor da transformação da realidade agrária, o Estado criou 
instrumentos para amenizar este problema e, em certa medida, garantir o 
acesso à terra. Neste sentido, a promulgação da Constituição Federal em 
1988 foi um marco na luta social em favor da democratização do campo, 

4 O artigo 185, inciso II da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a impossibi-
lidade de desapropriação a propriedade produtiva, criando uma espécie de anti-
nomia com o dispositivo seguinte que estabelece os requisitos da função social da 
propriedade rural que, caso descumprida, enseja a desapropriação por interesse so-
cial para fins de reforma agrária. Ressalte-se que o dispositivo foi inserido no texto 
constitucional, num processo de intensa disputa política, onde a classe agrarista se 
sentia ameaçada pela possibilidade de um texto constitucional que fosse capaz de 
prejudicar seus privilégios e efetivar a reforma agrária (SILVA, 1989)
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por meio dela se instituiu a política fundiária e de reforma agrária e tam-
bém a função social da propriedade rural. 

Ocorre que, transcorridas três décadas da promulgação do texto 
constitucional, a realidade agrária permanece inalterada revelando que, 
apesar da instituição de instrumentos legais voltados para a efetivação 
da justiça social no campo, ainda existem muitas questões pendentes de 
solução. A instituição de uma política de reforma agrária e a elevação da 
função social ao status de norma constitucional não foram suficientes 
para que a realidade do campo se tornasse mais justa, humanizada e aten-
ciosa com a natureza.

A atuação estatal, descomprometida com as determinações cons-
titucionais, reproduz as desigualdades e as injustiças que historicamen-
te caracterizam o campo. Ao analisar as escolhas estatais realizadas no 
âmbito da questão agrária, o que se identifica é o reiterado desprezo das 
necessidades da coletividade em benefício de interesses individuais e eli-
tistas. A condução da questão agrária é marcada pela negligência na fis-
calização da função social e pela subordinação das questões do campo a 
uma ordem macroeconômica. Desta forma a reforma agrária e a política 
fundiária ficam em segundo plano, para que a atividade agrícola seja con-
duzida da forma que melhor atenda aos interesses da elite produtora, da 
política econômica e do mercado externo. 

O agravamento deste quadro se consolida também pela ativida-
de jurisdicional que interpreta a função social e o direito de proprieda-
de de forma conservadora e desconexa da realidade social brasileira. A 
discussão das questões agrárias no âmbito judicial revela uma postura 
protetiva da propriedade privada, por parte dos julgadores. Neste con-
texto, quando analisado o cumprimento da função social, a prevalência 
do critério produtivo nulifica os demais requisitos de ordem socioam-
biental, esvaziando o real sentindo do instituto e imunizando o direito 
de propriedade.

A atividade legislativa por sua vez prioriza uma pauta contrária 
aos interesses socioambientais e à efetivação da justiça social no cam-
po. A investida legislativa para alteração da função social da propriedade 
rural, por meio da PEC 80/2019, representa um grande risco aos avanços 
conquistados no âmbito jurídico, pois, esvazia por completo o instituto, 
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premiando o infrator e tornando a desapropriação tão burocrática, ao 
ponto de se tornar inviável.  

A dificuldades de implementação da função social e da justiça 
social no campo se relacionam diretamente com a postura estatal, ora 
inerte, ora condescendente com a sobreposição dos interesses privados 
sobre os coletivos. A funcionalização da propriedade, no âmbito jurídico 
é importante e necessária, todavia não é suficiente para modificar a rea-
lidade. A alteração desse contexto depende de uma mudança na atuação 
estatal, para que seja priorizada a questão agrária e a resolução aos pro-
blemas correlatos a ela.

O enfrentamento da questão agrária no Brasil perpassa por uma 
mudança na atuação dos órgãos e entidades estatais envolvidos no pro-
cesso de efetivação e fiscalização da função social da propriedade rural. 
Para tanto, as atividades estatais devem ser desempenhadas com respei-
to os preceitos constitucionais e com a aspiração de torná-los efetivos. 
Somente este caminho conduzirá o país rumo à efetivação da justiça 
social no campo e contribuirá para a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária. 
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 A NOVA ROTULAGEM NUTRICIONAL 
DOS ALIMENTOS EMBALADOS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS: UMA ANÁLISE DAS CRÍTICAS 
DA RDC N° 429 DA ANVISA
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 RESUMO 

O Direito Humano à Alimentação Adequada e a Segurança 
Alimentar Nutricional vêm ganhando destaque nos últimos anos, prin-
cipalmente no que se refere aos alimentos industrializados e à qualidade 
de vida. Desde 2014, com a criação do Grupo de Trabalho da Rotulagem 
Nutricional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as 
entidades e especialistas na área no país esperavam uma inovação na 
embalagem dos alimentos em relação à informação nutricional e segu-
rança dos consumidores. No dia sete de outubro de 2020, a Diretoria 
Colegiada da ANVISA aprovou as novas normas sobre a rotulagem dos 
alimentos embalados na ausência dos compradores, incluindo, também, 
bebidas, ingredientes e aditivos alimentares. Entretanto, as diretrizes tra-
zidas pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 429 foram alvo de 
diversas críticas por parte de entidades e organizações ligadas ao Direito 
à Alimentação e à Segurança Alimentar e Nutricional. Esse trabalho tem 
por objetivo analisar as discordâncias e consequências da nova rotulagem 
de produtos alimentícios – que entra em vigor em outubro de 2022 – para 

1 Professora associada do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da 
Paraíba. Mestra em Direito Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

2 Graduando no Curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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a sociedade brasileira, bem como, explorar os diferentes pontos alvos de 
controvérsia da RDC n° 429. Para isso será utilizado o método dialético, 
baseando-se em uma pesquisa documental dos relatórios, ofícios, notas 
à imprensa e posicionamentos da ANVISA, instituições e órgãos rele-
vantes nessa temática. Com isso, a pesquisa observou, de maneira par-
cial, o resultado de que a rotulagem adotada pela agência reguladora não 
foi a mais recomendada pelas organizações de Segurança Alimentar e 
Nutricional, nem pelas associações de Direito do Consumidor. 

PALAVRAS-CHAVE: ANVISA; Rotulagem de Alimentos. Segurança 
Alimentar e Nutricional. RDC Nº429. Direitos Humanos.

 INTRODUÇÃO 

O presente estudo aborda as críticas de associações e entida-
des ligadas ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas 
(Dhana) no tocante ao disposto pela Resolução da Direção Colegiada 
(RDC) de nº429 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
com o objetivo de analisar e perscrutar o conteúdo das discordâncias que 
sobressaem em relação ao tema.

A discussão surge em um cenário de grande ameaça aos avan-
ços dos diversos setores sociais na garantia da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) no Brasil ao longo das últimas décadas – a extinção do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) em 
2019 foi um exemplo disso. Ao longo da pesquisa verificou-se uma série 
de inconstâncias por parte da agência reguladora na escolha do mode-
lo final de rotulagem, colocando, então, em risco os direitos fundamen-
tais dos consumidores, de maneira basilar no que se refere ao bem-estar 
nutricional, indo de encontro com o ordenamento jurídico nacional e 
internacional de garantia do direito à alimentação.  

O trabalho está segmentado em capítulos, com a finalidade de 
atingir todos os temas propostos. O primeiro trata do histórico do Direito 
Humano à Alimentação Adequada no Brasil, enquanto o segundo abor-
da a rotulagem nutricional e sua relação com a ANVISA, com ênfase 
à RDC Nº 429 e seu processo de elaboração, bem como seu conteúdo. 
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Finalmente, último terá como mote as críticas das associações e entida-
des ligadas ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas à 
decisão colegiada, com o objetivo de evidenciar seus conteúdos e motiva-
ções e, ainda, realizar um resumo das consequências da decisão da dire-
toria da ANVISA para o cotidiano dos brasileiros.

 2. HISTÓRICO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 ADEQUADAS NO BRASIL 

A luta pela garantia do Direito à Alimentação como uma realida-
de para todos não é uma novidade do século XXI, tendo-se que os esfor-
ços pela efetivação do bem-estar nutricional e do acesso aos alimentos se 
iniciam na esfera internacional justamente após os conflitos da Segunda 
Guerra Mundial, os quais marcaram a História Mundial devido aos hor-
rores cometidos em todo o globo, mas, em especial, na Europa. Nesse 
cenário, surge em 1945 a Organização Nações Unidas (ONU) e, três 
anos depois, é ratificada em Paris a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), documento “[...] acolhido como inspiração e orien-
tação no processo de crescimento de toda a comunidade internacional no 
sentido de uma comunidade não só de Estados, mas de indivíduos livres 
e iguais” (BOBBIO, 2004, p.18). 

A partir dessa positivação pela Assembleia dos Estados Gerais 
das Nações Unidas, feita de maneira indelével na história da humanida-
de, começaram a ocorrer, nos anos posteriores a aprovação da DUDH, 
discussões acerca dos possíveis novos direitos a serem inseridos no rol de 
Direitos Humanos, um fenômeno natural dado que o Direito é um fato 
dinâmico (REALE, 2002), não sendo algo fixo ao longo do tempo, signi-
ficando, portanto, que no decorrer das mudanças experimentadas pelo 
homem nos diferentes cenários econômicos e políticos, também mudam 
suas necessidades jurídicas. 

Nesse sentido, Bobbio (2004, p.20) afirma que “Os direitos elen-
cados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem: 
são os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na 
mente dos redatores da Declaração após a tragédia da Segunda Guerra 
Mundial.” Assim, é compreensível, se não natural, o surgimento de novos 
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direitos humanos e a luta por parte dos indivíduos do mundo moderno, 
os quais, mediante os desafios da atualidade, sentem a necessidade de um 
aparato legal que os protejam. 

É nesse cenário, portanto, que surge de maneira destacada a 
luta pelo Direito à Alimentação, com raízes a partir da segunda metade 
do século XX, tendo sido adotado, em 1966, pela Assembleia Geral da 
ONU o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC), o qual prevê, em seu artigo 11, que os Estados signatários “[...] 
reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para 
si próprio e sua família, inclusive à alimentação” (ONU, 1966, p.5).  

Outros movimentos no âmbito de organismos internacionais 
foram surgindo, tendo sido um acontecimento notável para o compro-
misso mundial no campo desse direito a realização da Cúpula Mundial 
de Alimentação em 1996. Neste evento, o Brasil participou e aprovou, 
junto com os demais países, um plano de ação que visava o combate da 
fome no mundo (BURITY et al., 2010). O evento foi ponto vital para que 
as engrenagens da Segurança Alimentar e Nutricional começassem a se 
mover no Brasil, onde teve “[...] o papel de mobilizar a sociedade civil 
em torno do tema, desde seu processo preparatório até a participação 
no evento paralelo realizado pela sociedade civil internacional” (FIAN 
BRASIL, 2020). Foram essas discussões que fizeram nascer, em 1998, 
o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(FBSSAN), associação vital na promoção da agenda do Direito Humano 
à Alimentação e Nutrição Adequadas no campo político e que até os dias 
atuais exerce grande papel nessa área: “O Fórum exerceu papel funda-
mental na articulação do movimento de SAN, que manteve o tema na 
agenda política e influenciou a recriação do CONSEA” (LEÃO, 2013). 
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional havia sido 
extinto em 1995, e, após várias manifestações dos grupos e entidades liga-
das ao Dhana, voltou a existir em 2003 junto à Estratégia Fome Zero, 
composto por representantes governamentais e participação da socie-
dade civil. Recentemente, porém, o CONSEA foi extinto pelo Governo 
Federal através da Lei nº 13.844, de 2019 (BRASIL, 2019).  

Ainda no início dos anos 2000, foi aprovado a Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), representando um grande 
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avanço para que os cidadãos brasileiros tenham condições de exigir o 
direito à alimentação (LEÃO, 2013), sendo um grande marco, concei-
tuando de forma ampla o Direito Humano à Alimentação Adequada 
como “[...] direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na 
Constituição Federal” criando obrigações ao poder público na medida  
em que prevê: “[...] devendo o poder público adotar as políticas e ações 
que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar 
e nutricional da população” (BRASIL, 2006, art. 2º). 

O disposto pela Lei 11.346/2006 é um marco histórico para a efe-
tivação do Direito à Alimentação em solo brasileiro, pois através dela é 
criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 
No artigo 4º da LOSAN estão previstas as ações da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, que são mais importantes, e quais 
campos devem ser abarcados (BRASIL, 2006). O SISAN se torna, dessa 
forma, um dos principais aparatos públicos de combate às violações do 
Direito Humano à Alimentação Adequada.

A partir disso, o Brasil começa a caminhar lentamente para a efe-
tivação do direito à alimentação na Constituição Federal. Em fevereiro 
de 2010 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 
nº 64, prevendo: “São direitos sociais a alimentação, a educação, a saú-
de, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Esse dispositivo adiciona 
ao rol de direitos sociais, presentes no art. 6º da Constituição Federal, o 
direito social à alimentação (TAVARES, 2020). Importante relembrar que 
os direitos sociais são aqueles que exigem a atuação do Poder Público e 
direitos fundamentais do próprio ser social, pois são pertinentes para a 
realização de sua vida (MORAES, 2020). 

Todavia, recentemente a política de Segurança Alimentar e 
Nutricional sofreu diversos golpes por parte do Governo Federal, princi-
palmente no campo do Direito à Alimentação (FIAN, 2020). Prova disso 
foi um dos primeiros atos do mandato 2019 – 2023, pelo qual, o Poder 
Executivo, através de uma medida provisória, depois transformada em lei, 
extinguiu o CONSEA e alterou dispositivos da LOSAN (BRASIL, 2019). 
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É justamente a partir desse quadro que o Direito Humano à 
Alimentação e Nutrição Adequadas vem perdendo força no Brasil e é 
constantemente ferido e atacado. Nesse contexto, decisões como a da 
RDC N° 429 encontram campo firme e fértil no Brasil, uma vez que o 
Poder Público negligencia essa área tão vital para o Estado brasileiro, sen-
do um verdadeiro alicerce para a Democracia.  

 3. O PROCESSO DE MUDANÇA DA ROTULAGEM NUTRICIONAL NA ANVISA  
 E A RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA N° 429 

A Rotulagem Nutricional no Brasil tem suas raízes no final 
do século XX, onde várias regulamentações foram estabelecidas com 
a inserção de recomendações dos órgãos internacionais, a exemplo da 
Organização Mundial de Saúde (FERNANDES, MARINS, 2014). 

Nesse sentido, no ano 2000 se tornou obrigatória a rotulagem 
nutricional para alimentos embalados, por meio do disposto da RDC nº 
94, da ANVISA (FERNANDES, MARINS, 2014), decorrência, princi-
palmente, das metas e políticas estabelecidas pela Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PSAN), voltada à promoção do direito humano 
à alimentação. 

Todavia, novas mercadorias foram surgindo em um mundo 
altamente globalizado e marcado pela inovação científica em seus mais 
diversos campos de atuação, dentre eles, o campo alimentício. O contexto 
moderno observa, cada vez mais, a necessidade da ampliação da produ-
ção de alimentos em nível global e, com isso, surgem esporadicamente 
novos conservantes, aditivos alimentares e dezenas de outras substâncias 
adicionadas artificialmente – a exemplo de açúcares e corantes obrigando 
o Estado a buscar formas de proteger seus cidadãos, garantindo o dis-
posto na Constituição Federal, a qual estabelece que “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos” 
(BRASIL, 1988).  

Nesse contexto, surge a RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, 
estabelecendo que os rótulos dos alimentos não devem conter informa-
ção “[...] falsa, incorreta, insuficiente, ou que possa induzir o consumidor 



133

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

a equívoco, erro, confusão ou engano” (BRASIL, 2002). O texto demons-
tra o objetivo claro dos rótulos de alimentos embalados: o de informar 
ao cidadão sobre tudo aquilo que compõe o alimento que ele está pres-
tes a consumir, ou seja, esclarecer quaisquer dúvidas que o consumidor 
tenha em relação aos componentes nutricionais do produto em questão 
(FERNANDES, MARINS, 2014). 

No cenário atual, os países que se utilizam da rotulagem nutri-
cional ainda são minoria, segundo levantamento realizado pela ANVISA, 
o qual revelou que “[...] mais de 40 países já possuem algum modelo de 
rotulagem frontal implementado e não existe uma padronização das 
apresentações gráficas” (BRASIL, 2018, p. 14). Esse fato mostra que o 
tema da rotulagem nutricional é ainda recente em todo globo terrestre, 
embora se perceba um número crescente de nações que aderem à rotu-
lagem obrigatória, o que demonstra que a temática vem sendo, cada vez 
mais, reconhecida. Nesse contexto, o cenário regulatório internacional 
acaba tomando forma com diversos países adotando variadas medidas 
para implementação de modelos de rotulagem, principalmente, frontais, 
como uma maneira de complementação às informações presentes na 
tabela nutricional (BRASIL, 2018). Outro aspecto importante no que se 
refere à rotulagem ao redor do globo é o fato de que os primeiros atos de 
informar o consumidor foram voluntários, todavia, mais recentemente, 
começa a surgir uma onda de esforços estatais para tornar as medidas 
de rotulagem nutricionais obrigatórias, sendo reconhecidas, em nível 
internacional, como práticas para manutenção da saúde do ser humano 
(OMS, 2011).   

Seguindo essa tendência – de preocupação com os direitos do 
consumidor e, ao mesmo tempo, com as políticas de SAN – surgiu no 
Brasil um direcionamento dentro dos grupos de luta pelo Direito à 
Alimentação e Nutrição Adequadas da demanda para atualização dos 
métodos de rotulagem. Nesse cenário, a ANVISA lança em 2014 o Grupo 
de Trabalho da Rotulagem Nutricional da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, instituído por meio da Portaria nº 949 da Agência, tendo os 
trabalhos sido coordenados pela Gerência-Geral de Alimentos (GGALI).

O Grupo de Trabalho tinha por objetivo auxiliar a agência regu-
ladora na elaboração de propostas regulatórias relacionadas à rotulagem 
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nutricional de alimentos (BRASIL, 2017), e, também, subsidiá-la em 
assuntos técnicos e ou científicos dessa temática. Participavam várias 
entidades da sociedade civil, assim como, diversos representantes de seto-
res ligados ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas e do 
meio acadêmico, tais sejam: a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e 
o próprio Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o 
qual ainda não havia sofrido o desmonte por parte do Governo Federal. 
Foram convidadas, ainda, para fazer parte das discussões, instituições 
como a Universidade Federal de Santa Catarina, PROTESTE – a maior 
associação de consumidores da América Latina –, Conselho Federal de 
Nutrição (CFN) e representantes do setor da produção de alimentos, a 
exemplo da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) 
(BRASIL, 2017).

O Grupo de Trabalho realizou seis reuniões, e teve duração de 
quase dois anos, uma vez que a ANVISA havia estipulado 24 meses como 
prazo máximo para a conclusão dos trabalhos. A criação desse grupo de 
trabalho, no entanto, já tinha sido recomendada pelo CONSEA no ano 
de 2013, no sentido de fortalecer a agenda da Agência e agilizar os “[...] 
processos de atualização e qualificação de propostas regulatórias de rotu-
lagem de alimentos com a participação da sociedade civil, academia e 
governo”, em benefício de “[...] uma melhor informação ao consumidor e 
da proteção contra estratégias persuasivas de rotulagem, para a melhoria 
das condições de saúde da população brasileira” (BRASIL, 2013).

Esse documento definiu que era necessária uma mudança na 
rotulagem nutricional devido aos altos índices de obesidade – que têm 
como consequência para a população brasileira a ocorrência de Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) – bem como, a garantia da saúde 
no país (BRASIL, 2013). 

De acordo com o relatório final apresentado pelo Grupo de 
Trabalho, os focos de discussão apresentados durante as reuniões foram 
os “[...] fatores que prejudicam a efetividade da rotulagem nutricional” 
(BRASIL, 2017, p. 14). Dentre eles, pode-se destacar a apresentação gráfi-
ca inadequada da rotulagem dos alimentos embalados e defeitos na tabela 
nutricional vigente no país, a qual, “[...] tem um formato pouco atrativo e 
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intuitivo que requer um elevado esforço cognitivo, conhecimento nutri-
cional e tempo para ser utilizada. Ademais, a baixa legibilidade dificulta 
sua visualização e leitura” (BRASIL, 2017, p. 23).  

Os participantes desse Grupo também tiveram como objetivo o 
de discutir alternativas para solucionar as diversas problemáticas apre-
sentadas ao longo das reuniões, identificando a partir disso, que o obje-
tivo da rotulagem nutricional no país deve ser “Instrumento de promo-
ção da saúde pública e de garantia dos direitos dos consumidores”, tendo 
como “[...] principal objetivo fornecer informações que sejam capazes de 
auxiliar os consumidores na seleção de alimentos mais apropriados para 
uma alimentação adequada e saudável” (BRASIL, 2017, p. 34). 

Diante disso, chegou-se também à discussão sobre a questão da 
rotulagem nutricional frontal e de meios para solucionar esse entrave. Foi 
proposta durante a realização dos trabalhos uma revisão dos principais 
modelos que circulam pelo mundo atualmente. Nesse contexto, foram 
analisados, entre outros pontos, o modo de disposição gráfica e a forma 
de aplicação dessa rotulagem (BRASIL, 2017). Também foram sugeri-
dos, por parte de algumas associações presentes no Grupo de Trabalho, 
alguns modelos específicos de rotulagem frontal a serem utilizados, 
como o sugerido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, que 
apresentou a rotulagem frontal conhecida como Modelo de Triângulos 
(IDEC, 2017).  

A importância do trabalho desse Grupo fica patente quando se 
sabe que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são o maior problema de 
saúde global atualmente (OMS, 2011), as quais podem ser consideradas 
como riscos alimentares resultantes da má escolha dos alimentos, e o 
consumo em larga escala de alimentos ultraprocessados (TUMELERO, 
BAHIA, 2019). Para se ter lima ideia, no Brasil as DCNT são classificadas 
como o maior problema de saúde pública e correspondem a cerca de 70% 
das mortes no país (BRASIL, 2011).  

Nesse cenário, em 2011, o Ministério da Saúde lançou o Plano 
de Ações Estratégicas das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) no Brasil 2011-2022, o qual tinha por objetivo o de enfrentar e 
impedir o crescimento dessa verdadeira epidemia que se espalhava pelo 
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território nacional (BRASIL, 2011), reconhecendo de maneira definiti-
va a necessidade de combater as causas dessas doenças, impeditivas da 
garantia do bem-estar dos brasileiros. Dentre as várias medidas adota-
das pelo documento está a garantia da alimentação saudável entre todas 
as classes sociais.  

Nessa perspectiva, os resultados do Grupo de Trabalho da 
ANVISA indicaram que “[...] os modelos de rotulagem nutricional com 
cores para indicar o teor nutricional do alimento facilitam a compreensão 
e são mais úteis aos consumidores” (BRASIL, 2017, p. 58). No relatório 
final também foi posto, mediante uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Direito do Consumidor, que na opinião das consumidoras 
brasileiras, as cores do semáforo e as frases de alerta ajudariam na escolha 
de alimentos mais saudáveis (IDEC, 2014). Isso indicava que a população 
brasileira corresponderia melhor a uma rotulagem nutricional baseada 
em cores, pois os indivíduos iriam associar as colorações que indicam 
os nutrientes em excesso (açúcar, gorduras, sódio) aos sentimentos de 
alerta, atenção etc. 

Não obstante, o Grupo de Trabalho não tinha por responsabi-
lidade a construção ou escolha de um modelo de rotulagem nutricional 
frontal, cabendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fazer tal esco-
lha, mas  o GT acabou por recomendar certos pontos que deveriam ser 
incluídos na futura rotulagem nutricional frontal:  “Atrair a atenção do 
consumidor, ser compreensível e útil no ponto de venda, ter um design 
gráfico atrativo, usando cores e contraste, [...] guiar o consumidor sobre 
como integrar o alimento à alimentação geral [...]” e, finalmente, “[...] 
não exigir elevado conhecimento nutricional e esforço cognitivo para sua 
interpretação” (BRASIL, 2017, p. 59). 

Por fim, o Grupo de Trabalho considerou que todos os fatos 
discutidos ao longo das reuniões seriam utilizados para “[...] delinear a 
estratégia e as ações para revisão da regulação da rotulagem de alimen-
tos” (BRASIL, 2017, p. 64). Entretanto, no campo da rotulagem nutricio-
nal frontal, uma das últimas tarefas do GT não foi concluída a tempo, a 
da definição sobre os modelos nutricionais de rotulagem que seriam mais 
efetivos no território nacional e que teriam maior potencial de resolver os 
problemas identificados. 
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Mesmo assim, a agência reguladora se comprometeu a “[...] 
incluir em sua agenda a publicação da iniciativa regulatória e a divulga-
ção do cronograma de trabalho, a fim de dar transparência e previsibili-
dade ao processo e estimular a participação social” (BRASIL, 2017, p. 67). 

Em maio de 2018, a ANVISA lança o Relatório Preliminar de 
Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional, o qual aca-
bou por identificar que “[...] o principal problema regulatório é a dificul-
dade de utilização da rotulagem nutricional pelos consumidores brasilei-
ros” (BRASIL, 2018, p. 12). O documento afirma que a Gerência Geral 
de Alimentos (GGALI) analisou de maneira científica e técnica os mais 
diversos modelos de rotulagem nutricional vigente ao redor do mundo, e 
ao fim dos trabalhados realizados chegou-se à conclusão de que “[...] não 
há consenso regulatório e científico sobre os modelos que seriam mais 
efetivos para cada grupo de consumidores e que as propostas apresenta-
das à ANVISA possuem diversas limitações para a resolução do proble-
ma regulatório” (BRASIL, 2018, p.14).  Todavia, ao analisar-se o mesmo 
documento, nota-se que a agência reguladora reconhece que os modelos 
semi-interpretativos, os quais compreendem o modelo de advertências 
e semáforo, trariam mais benefícios ao informar a população brasileira 
e, também, acaba por afirmar que “[...] recomenda-se a adoção de um 
modelo de rotulagem nutricional frontal obrigatório semi-interpretati-
vo de alertas, que informe o alto conteúdo dos nutrientes mais relevan-
tes para a saúde pública, de forma complementar à tabela nutricional’’ 
(BRASIL, 2018).  

Dentre os modelos semi-interpretativos analisados pela ANVI-
SA estava aquele elaborado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (IDEC) e por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). A Diretoria Colegiada (DICOL) da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, no dia 21 de maio de 2018, “[...] indicou que os mode-
los que utilizam alertas na frente das embalagens, como o proposto pelo 
IDEC/UFPR, são os mais eficientes” (IDEC, 2018). 

Em 2019, a ANVISA anunciou uma Consulta Pública para a 
proposta do ato normativo que iria dispor sobre a rotulagem nutricional 
frontal dos alimentos embalados no Brasil, a qual foi publicada no Diário 
Oficial da União como Consulta Pública nº 707/2019 (ANVISA, 2019).  
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Essa ação continha de maneira integral o ato normativo, cons-
tando que as contribuições do público poderiam ser realizadas de 
maneira eletrônica por meio de formulários digitais no portal virtual 
da agência eletrônica.  

Inicialmente, o prazo da consulta pública iria ser de 45 dias para 
envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Resolução da 
Diretoria Colegiada que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimen-
tos embalados. Entretanto, no dia seis de novembro de 2019, a ANVISA 
decidiu prorrogar por mais 30 dias o prazo da consulta pública, decisão 
em caráter de urgência pelo então diretor-presidente da agência, Willian 
Dib (IDEC, 2019).

Essa decisão causou estranhamento entre alguns setores ligados 
ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, uma vez que 
a ANVISA alegou, em nota, que a decisão da prorrogação estaria ampa-
rada “[...] sobre as diretrizes e os procedimentos para melhoria da quali-
dade regulatória da ANVISA, e à necessidade de estudos de legibilidade 
pelo setor” (ANVISA, 2019). 

Dentre as principais propostas apresentadas na consulta pública 
está a inclusão de uma lupa na parte frontal dos rótulos dos alimentos 
embalados que tiverem quantidades de açúcares adicionados, gorduras 
ou sódio que sejam iguais ou superiores aos limites nutricionais defini-
dos (ANVISA, 2020). Entretanto, entidades da sociedade civil – que já 
haviam atuado dentro do Grupo de Trabalho da Rotulagem Nutricional 
da ANVISA – protestaram contra o modelo da lupa levado para consulta. 
A Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, por exemplo, questio-
nou a falta de evidências científicas que influenciaram essa decisão por 
parte da agência reguladora, e manifestou apoio ao modelo de rotulagem 
baseado em triângulos desenvolvido pelo IDEC.  

A consulta pública encerrou em dezembro de 2019 e contou com 
a participação de mais de 23 mil especialistas, médicos, civis, institui-
ções e pesquisadores (ANVISA, 2019). Em setembro de 2020, a ANVISA 
apresentou o Relatório de consolidação das Consultas Públicas nº 707 
e 708/2019, podendo-se observar nesse documento que entre as con-
tribuições recebidas pela agência reguladora houve críticas e sugestões 
para adoção do modelo semi-interpretativo baseado nos triângulos, 
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desenvolvido pelo IDEC junto ao laboratório da UFPR, em lugar do 
modelo de lupas apresentado na consulta pública, uma vez que – de acor-
do com os críticos – não existia evidências científicas para respaldar tal 
decisão (ANVISA, 2020).  

Apesar disso, no mesmo Relatório, a ANVISA declarou que “[...] 
os pedidos para substituir o modelo de rotulagem nutricional semi-in-
terpretativo de alto conteúdo no formato retangular com uma lupa por 
outros modelos não foram acatados” (ANVISA, 2020, p. 118). Ao mesmo 
tempo, a Gerência Geral de Alimentos (GGALI) afirmou que o modelo 
de rotulagem frontal baseado na lupa da ANVISA estaria fundamenta-
do “[...] nas evidências científicas e nas experiências regulatórias sobre a 
rotulagem nutricional frontal e representa uma solução efetiva e propor-
cional às diversas contribuições e preocupações apresentadas no decorrer 
do processo regulatório” (ANVISA, 2020). 

A Agência ainda ressaltou que, analisando os estudos científicos 
relacionados aos modelos de rotulagem vigentes ao redor do mundo, não 
houve grande diferença entre os modelos semi-interpretativos, ou seja, o 
modelo de triângulos e o modelo de lupa seriam equivalentes (ANVISA, 
2020). Entretanto, o mesmo órgão público reconheceu no Relatório 
Final de Revisão Sistemática – documento que foi responsável pela aná-
lise técnica de estudos científicos publicados internacionalmente e que 
se referem à rotulagem nutricional frontal e seus modelos – que em um 
dos artigos científicos avaliados o modelo de triângulos tinha resultado 
mais agressivo do que os outros modelos semi-interpretativos (ACTON, 
HAMMOND, 2018). 

Além disso, a ANVISA, nesse mesmo relatório, declarou que os 
estudos chegaram a resultados distintos, uma vez que cada um deles anali-
sou somente uma face de cada modelo, não existindo, até então, um único 
estudo que analisasse todos os modelos de rotulagem frontais (ANVISA, 
2020). O relatório termina afirmando que “[...] os modelos de FOP semi-
-interpretativos de alto conteúdo de nutrientes críticos, usualmente deno-
minados nos estudos como modelos de alertas, obtiveram resultados esta-
tisticamente significantes em oito desfechos’’ (ANVISA, 2020, p. 46).  

O documento encerra identificando que os trabalhos científicos 
avaliados não avaliaram desfechos relacionados à efetividade, e, ainda 
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afirma não ter sido possível “[...] avaliar a qualidade metodológica dos 
estudos incluídos na revisão sistemática, devido a inexistência de ferra-
mentas adequadas para avaliação de estudos transversais”.  Em conse-
quência, afirma a Agência, “[...] temos a limitação inerente aos estudos 
transversais, ou seja, a causa e o efeito são detectados simultaneamente” 
(ANVISA, 2020). 

Em meio a todas essas contradições, a ANVISA publicou no 
Diário Oficial da União no dia nove de outubro de 2020, a Resolução 
da Diretoria Colegiada de n° 429, a qual dispõe sobre a rotulagem de 
alimentos embalados na ausência de consumidores, entre estes “[...] as 
bebidas, os ingredientes, os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tec-
nologia, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento 
industrial ou aos serviços de alimentação” (BRASIL, 2020, p.1). 

Dentre as principais mudanças trazidas pela RDC n° 429 pode-
-se citar a alteração na tabela nutricional, a qual passa a ter apenas letras 
pretas e fundo branco – a agência reguladora afirmou que isso seria uma 
maneira de “[...] afastar a possibilidade de uso de contratantes que atra-
palhem na legibilidade das informações” (BRASIL, 2020) – quando antes 
as tabelas poderiam ser das mesmas colorações que as embalagens do 
produto. Outra nova característica será o fato de que ela deverá ficar pró-
xima da lista de ingredientes e em superfície contínua, não sendo aceitas 
quebras. As informações dispostas na tabela também sofreram alterações, 
passando a ser obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionais 
e, também a declaração do valor energético e nutricional por 100 gra-
mas ou 100 mililitros. Antes os valores não obedeciam a essas medidas 
e variavam de um produto para outro, dificultando, assim a escolha por 
parte dos brasileiros. 

Nessa conjuntura, a ANVISA afirmou que essa mudança seria 
útil para o consumidor comparar, nutricionalmente, os alimentos. Ainda 
assim, a agência reguladora permitiu que em embalagens pequenas, ou 
seja, aquelas com superfície de rotulagem menor que 100cm², podem 
ser declarados em área encoberta, desde que acessível, ou na embalagem 
secundária (BRASIL, 2020).   As fontes tipográficas utilizadas na tabe-
la nutricional serão, no formato padrão, Arial ou Helvetica, e, no for-
mato reduzido, Arial Narrow e Helvetica condensed (ANVISA, 2020). 



141

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

Entretanto, a ANVISA manteve na tabela nutricional a apresentação da 
informação nutricional por porção e, também, por porcentagem de valo-
res diários (VD) do produto, os quais haviam sido criticados durante as 
reuniões do Grupo de Trabalho sobre a Rotulagem Nutricional, lança-
do em 2014. Este fato levantou protestos por parte das associações civis 
ligadas ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas e, ao 
mesmo tempo, do Direito do Consumidor.  

De acordo com a Resolução aprovada, as empresas de ali-
mentos e bebidas embalados apenas serão obrigadas a alterar os seus 
rótulos em dois anos decorridos a partir da publicação da norma em 
Diário Oficial, ou seja, em nove de outubro de 2022, porém, para os 
produtos que já se encontram no mercado na data de entrada em vigor 
(09/10/2022) haverá prazo de mais 12 meses para adequação (ANVISA, 
2020), totalizando, dessa maneira, 36 meses até que a nova rotulagem 
frontal seja uma realidade para os consumidores brasileiros. Mesmo 
assim, outros produtos específicos, a exemplo dos alimentos advindos 
da agricultura familiar e de Microempreendedores, também dispõem 
de um prazo de adequação, mais 24 meses após a entrada em vigor, 
ou seja, 48 meses no total. Essa conjuntura acabou também sendo 
objeto de reclamações por parte de organizações ligadas à Segurança 
Alimentar e Nutricional, as quais afirmam que os prazos são muitos 
extensos, permitindo que os alimentos industrializados, os quais em 
sua maioria contêm altos índices de sódio e açúcar, continuem a fazer 
mal à saúde dos brasileiros (IDEC, 2020).  

Ademais, o ponto central das críticas por parte da esfera civil e 
acadêmica foi a mudança do modelo de rotulagem frontal aprovado pela 
ANVISA, o de uma lupa. A agência reguladora apresentou à sociedade 
um modelo na consulta pública em 2019 e na RDC n° 429 foi aprovado 
outro modelo diferente do previamente exposto à população, episódio 
que acabou por causar uma onda de reprovações em todo o país pela ação 
da ANVISA (ALIANÇA, 2020).
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 4. AS CRÍTICAS À NORMA E AS CONSEQUÊNCIAS DA RDC N° 429

Diante da publicação da RDC N° 429, várias associações e enti-
dades ligadas ao Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, 
do Direito do Consumidor e da Segurança Alimentar e Nutricional se 
posicionaram de maneira contrária a algumas mudanças estabelecidas 
pela ANVISA, de maneira especial, à mudança do modelo de rotulagem 
nutricional frontal das lupas.

Um dos principais opositores da decisão colegiada e, também, 
um dos primeiros a se manifestar, foi o Instituto Brasileiro de Direito do 
Consumidor, fundado em 1978 e que tem a missão de defender a ética nas 
relações de consumo e lutar pelo direito dos consumidores. O Instituto 
tem como uma de suas principais bandeiras a da rotulagem nutricio-
nal adequada e fez parte em 2014 do Grupo de Trabalho da Rotulagem 
Nutricional Nacional, promovido pela ANVISA, tendo elaborado mode-
lo de rotulagem frontal junto à Universidade Federal do Paraná, apresen-
tado durante os trabalhos realizados.

No dia oito de dezembro de 2020, o IDEC emitiu nota em seu site 
afirmando que reprovava a decisão sobre a nova rotulagem nutricional de 
alimentos da ANVISA. De acordo com a Instituição, o novo modelo de 
rotulagem frontal de lupa compromete de maneira definitiva a legibilida-
de e clareza das informações nutricionais (IDEC, 2020). O Laboratório de 
Desing de Sistemas de Informação da UFPR (LabDSI), o qual auxiliou no 
desenvolvimento do modelo de triângulos apresentado pelo IDEC, tam-
bém avaliou o modelo da ANVISA e afirma que houve incongruências 
entre o modelo apresentado pela agência reguladora na consulta pública 
em 2019, em comparação com aquele aprovado pela RDC 429. 

Os pesquisadores emitiram parecer nas redes sociais, indican-
do as incongruências da ANVISA: o primeiro ponto abordado foi o 
fato de a ANVISA ter desconsiderado o exposto em seu próprio docu-
mento, o Relatório Preliminar de Análise do Impacto Regulatório 
sobre Rotulagem Nutricional – lançado em maio de 2018 – concluin-
do que a rotulagem de alerta seria a opção mais adequada para o Brasil 
(BRASIL, 2018), sendo o Modelo de Lupa considerado não um mode-
lo de alerta, mas sim um modelo de advertência. Ademais, o LabDSI 



143

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

apontou como segunda incongruência a diferença entre o desenho do 
modelo de rotulagem nutricional frontal da lupa, diferente daquele 
das Consultas Públicas 707 e 708/2019; a Instituição afirma que mes-
mo sendo o objetivo da ANVISA manter o símbolo da lupa, o desenho 
que foi aprovado pela RDC n° 429 é totalmente diferente do design 
de modelos testados em estudos científicos anteriormente (LABDSI, 
2020). O laboratório ainda atestou que aspectos fundamentais da 
informação, como a legibilidade, clareza e simplicidade gráfica foram 
comprometidas; explicação disso estaria na redução das dimensões 
do rótulo na parte frontal das embalagens: a ANVISA, na Instrução 
Normativa-IN n° 75, de outubro oito de 2020, indicou que o modelo 
de alerta deve ocupar entre 3,5% e 7% da porção dianteira das emba-
lagens (BRASIL, 2020).

Entretanto, na Chamada CNPq/Anvisa n° 17/2017, quando 
foram desenvolvidos estudos e subsídios científicos para a escolha dos 
modelos de rotulagem a serem escolhidos no país, o percentual de área 
analisado pelos pesquisadores foi de 10% da dimensão frontal das emba-
lagens (BRASIL, 2017). Dessa maneira, o LabDSI indicou que as mudan-
ças aprovadas pela ANVISA – alteração do desenho do rótulo, redução 
da tipografia e do espaço de disposição da rotulagem frontal – não pos-
suem evidências científicas, revelando, assim, que sua eficácia de comu-
nicação não foi comprovada, uma vez que tais mudanças não foram testa-
das no país. A entidade termina a nota afirmando que “[...] a proposta da 
ANVISA na Instrução Normativa é frágil, carecendo de fundamentação 
sólida de pesquisa” (LABDSI, 2020).

Ademais, o IDEC afirma que uma pesquisa realizada em 2019 
em parceria com o Instituto Datafolha, na qual foi comparada a eficácia 
dos modelos de triângulos e o de lupa e chegou ao resultado de que 82% 
dos participantes conseguiram identificar de maneira correta qual era o 
alimento mais saudável a partir dos modelos em formato de triângulos na 
frente das embalagens, enquanto no modelo da lupa levado para consulta 
pública a taxa de acerto foi de 64% (IDEC, 2020). Diante disso, o Instituto 
lançou uma campanha nacional para colher assinaturas dos consumido-
res, que serão destinadas à ANVISA com o objetivo de exigir uma remo-
delação da rotulagem nutricional.
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Apesar disso, o IDEC elogiou a ação da ANVISA de estabelecer 
grandes avanços em relação à tabela de informação nutricional, tornan-
do o Brasil como o único país da América Latina a conseguir aprovar 
a norma de rotulagem nutricional frontal (IDEC, 2020). A Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) esteve presente durante as reu-
niões do Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional. Fundada em 
27 setembro de 1979 tem por objetivo o de auxiliar indivíduos e institui-
ções, públicas e particulares envolvidas na prestação de serviços à socie-
dade, em diferentes áreas, garantindo a Saúde Pública no Brasil.

Essa instituição emitiu nota em seu site criticando as novas 
normas de rotulagem, afirmando que a proposta da RDC n° 429 possui 
menor legibilidade do que o modelo levado à consulta pública em 2019. 
A entidade defendeu o Modelo dos Triângulos, levando em consideração 
o fato de este modelo de rotulagem frontal ser utilizado no Chile e ter 
sido apoiado pela ONU (MARTINS, 2020).

No ponto de vista da Segurança Alimentar e Nutricional, a 
ABRASCO também direcionou protestos para a decisão da ANVISA de 
não incluir os adoçantes no alerta na rotulagem frontal, apontando sobre 
os riscos à saúde relacionados ao consumo excessivo dessa substância 
para os cidadãos brasileiros (MARTINS, 2020). Tal preocupação pode 
ser justificada por estudos recentes que avaliaram os danos dos adoçantes 
artificiais para a população: um trabalho científico recente comprovou 
que os indivíduos que preferem os adoçantes têm maior probabilidade 
de ganhar peso e desenvolver Doenças Crônicas não Transmissíveis – a 
exemplo da diabetes mellitus – do que quem prefere a versão açucarada 
(KIM, KEOGH, CLIFTON, 2019). Ao não incluir o alerta no tocante aos 
adoçantes a ANVISA acaba por colocar a saúde dos consumidores do 
país em risco.

Além dessas entidades, outra organização que se manifestou de 
maneira contrária à Resolução Colegiada foi a Aliança pela Alimentação 
Adequada e Saudável. Essa instituição foi criada em 2016 e é “[...] uma 
coalizão que reúne organizações e entidades que defendem o interes-
se público com o objetivo de desenvolver e fortalecer ações coletivas 
que contribuam para a realização do Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA)” (ALIANÇA, 2020). A organização defende que 
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modelo de triângulos elaborado pelo IDEC, juntamente com os pesqui-
sadores do LabDSI, é mais ideal do que aquele aprovado pela RDC n° 
429. Diante disso, a Aliança lançou uma petição destinada aos diretores 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pois, de acordo com a enti-
dade, as informações dispostas pela nova Resolução ferem o Código de 
Defesa do Consumidor, mais especificamente o princípio da informação.

A entidade lembrou, ainda, a experiência da rotulagem nutri-
cional frontal do Chile, país que adotou o modelo de octógonos pretos 
de advertências, semelhante, graficamente, ao modelo de triângulos. 
A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável pauta como um de 
seus argumentos o fato de os consumidores brasileiros terem dificuldade 
em compreender os rótulos dos alimentos (IDEC, 2016). Além disso, a 
organização ainda reforçou que o modelo dos triângulos foi apoiado por 
especialistas internacionais, e que tal suporte fora demonstrado em uma 
carta aberta endereçada à ANVISA em 2018, na qual os pesquisadores 
manifestaram apoio à proposta do IDEC, dado que o modelo demons-
trou um desempenho superior em relação aos outros (ALIANÇA, 2018).

 CONCLUSÃO 

A temática da Rotulagem Nutricional no Brasil ainda é recente 
e irá percorrer muitos desafios nos anos posteriores. O debate é marca-
do por diferentes pontos de vista entre a pesquisa científica, os órgãos 
públicos, empresários do ramo alimentício e defensores do Direito à 
Alimentação e Nutrição Adequadas. A rotulagem de alimentos pode tra-
zer benefícios e danos à sociedade brasileira, pois isso seu grau de impor-
tância aumenta, cada vez mais.

O trabalho apresentando chegou à conclusão de que a Rotulagem 
Nutricional no país precisa de mais subsídios científicos no que se refere 
à rotulagem frontal e os seus diversos modelos de disposição de alertas e 
advertências, visto que poucos estudos formais se dedicaram a examinar 
os fatores relativos à localização e visibilidade dos modelos, característi-
cas essenciais que influenciam a capacidade de o consumidor perceber 
as informações veiculadas nos rótulos dos alimentos. Essa tarefa deve ser 
um dos objetivos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em especial 
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junto a Gerência-Geral de Alimentos (GGALI), criando subsídios para 
que universidades e instituições no país possam realizar estudos sobre os 
efeitos da rotulagem para a saúde da população. Assim, é vital a interven-
ção da Ciência para determinar o melhor modelo para informação dos 
componentes dos alimentos consumidos pelos brasileiros.

Além disso, conclui-se, também, a ausência de evidências e jus-
tificativas apresentadas pela ANVISA na mudança do modelo de lupa 
apresentado na Consulta Pública nº 707/2019, para aquele aprovado na 
RDC n° 429, de maneira que em nenhum momento a agência reguladora 
apontou estudos científicos que comprovassem a necessidade de altera-
ção gráfica entre os modelos, indo de encontro com orientações previa-
mente informadas pela própria ANVISA em documentos e relatórios 
anteriores à Resolução Colegiada, a exemplo da diminuição da disposi-
ção do modelo de alerta na rotulagem frontal, contrariando a Chamada 
CNPq/ANVISA N° 17/2017.

Diante dos relatórios e notas técnicas apresentados pelas enti-
dades ligadas ao Direito do Consumidor e, também, ao Direito à 
Alimentação, que criticavam o modelo de lupa aprovado pela RDC n° 
429, a ANVISA não demonstrou pareceres técnicos que refutassem tais 
instituições, dando a entender, dessa maneira, que não existiam evidên-
cias suficientes que justificassem a mudança, sendo imprescindível uma 
revisão sistemática dos pontos previstos pela nova Resolução, para salva-
guardar o bem-estar dos brasileiros.

Por fim, observa-se que o respeito ao Direto Humano à 
Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) atravessa um período crí-
tico no Brasil, uma vez que os órgãos públicos que tinham por obrigação 
a garantia desse direito cumprem papel contrário, colocando em xeque 
sua efetivação no território nacional e, com isso, acabam por prejudicar 
a própria saúde da população brasileira, principalmente naquilo que se 
relaciona ao combate às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e a 
defesa da Segurança Alimentar e Nutricional no país.
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 A TERRA MAU DITA
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 RESUMO

Esse artigo tem como escopo trazer elementos para reflexão de 
como os ruídos de linguagem, ao signo linguístico terra, traz não só obli-
terações ao acesso de direitos garantidos por compilados jurídicos inter-
nacionais recepcionados, ou não, na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CRFB/88), e na mesma, pelos povos autóctones e tra-
dicionais no território Brasil, como práticas para o seu aniquilamento. No 
que tange seu caráter polissêmico, não com intuito de esgotar as possibi-
lidades de compreensão, dado que no decorrer do artigo elementos são 
apresentados para compreensão da premissa de que não é pelo caráter 
polissêmico da palavra e sim o uso de um caráter semântico que reduz as 
possibilidades para o que pode ser compreendido como diverso, plural. 
Sedimentada por lacunas na construção do ideário nacional, objetivamos 
a reflexão, buscamos trazer o que está disposto literalmente, mas sem nos 
eximirmos da crítica de que a própria literalidade foi, e é, usada para 
limitar as possibilidades de compreensão, seja advinda da oralidade ou 
das outras formas de linguagem. Não se objetiva esgotar as possibilidades 
de compreensão, mas trazer elementos suficientes para o enfrentamento 
das práticas de violência estabelecidas por mecanismos de extermínio, 
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quando o Estado, permite ser usurpado por grupos específicos que, não 
só, desvirtuam as finalidades constitucionais, como permeiam suas estru-
turas em busca de estabelecer tais práticas de violência em benefício pró-
prio. Tais reflexões são necessárias romper com os grilhões da escravidão, 
assim como, para evidenciar as outras formas possíveis de existência, (re) 
existência, resistência. 

PALAVRAS CHAVES: Terra; Povos Autóctones. Povos Tradicionais. 
Ruídos de linguagem.

 INTRODUÇÃO

Quando o resumo que dá origem a esse artigo foi apresenta-
do para o I Congresso Internacional de Direito Agrário do Programa 
de Pós-Graduação em Direito Agrário da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Goiás (PPGDA/FD/UFG) o desafio começou a 
ser materializado. Desafio esse para além de uma aventura desproposi-
tada da escrita, mas uma correlação dos saberes facilitados no PPGDA/
FD/UFG, juntamente com as imersões dos saberes partilhados pelos 
povos indígenas e povos tradicionais, que frente ao Estado opressor, 
se encontram em situações de vulnerabilidades. Nos vemos em uma 
tarefa árdua não só pela imersão dos constructos linguísticos utilizados 
para sedimentação conceitual dos signos linguísticos que serão obje-
to desse artigo, mas das possibilidades de compreensão da ausência de 
suas possíveis transliterações, ou até mesmo, da (s) possibilidade (s) de 
compreensão de sua completude.

Retomada necessária à filologia jurídica, ao que está escrito, aos 
elementos que são postos como compreendidos/ superados ao terem 
afastado outros elementos que são constitutivos desses primeiros e estão 
em constante processo de metamorfose. Como enfrentar a perspectiva da 
linguagem dos povos autóctones e povos tradicionais face à obliteração 
do acesso aos direitos previstos na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CRFB/1988)? Partimos da premissa de que a (s) semân-
tica (s) empregada (s) ao (s) termo (s), se confunde com ruídos de lingua-
gem, e tem como objetivo a inacessibilidade ou transmutação conceitual, 
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entendidas aqui como, práticas de violências. A terra não é passível de 
ser possuída, comprada ou vendida. Quando, se exige que, para proteger 
a terra é necessário peticionar ações que objetivam justamente a sujeição 
do entendimento polissêmico, que está atrelado a compreensão da terra, 
unicamente a um sentido econômico/ material, dá início ao processo de 
aniquilamento da/do Outra/Outro ao reduzir esse caráter polissêmico de 
origem mítica.

O referencial teórico nesse caso deve estar atrelado aos signos 
linguísticos, entender a linguagem para além da escrita. Compreender 
o que Umberto Eco nos ensina sobre intencionalidade da linguagem. O 
direito quando não enfrenta as variações polissêmicas, acaba por reforçar 
o ruído e provocar o desvirtuamento dos institutos jurídicos, compreen-
der as consequências do círculo hermenêutico, inclusive com a inserção 
de elementos violentos. E o objetivo desse artigo não se traduz ao enfren-
tamento do mágico com o que colocado como científico, e sim sobre os 
elementos essenciais de constituição, de compreensão de existência. 

 2. A LINGUAGEM ESTÁ PARA ALÉM DE UM EMARANHADO DE PALAVRAS

Emicida ao narrar o podcast AmarElo, projeto do Laboratório 
Fantasma, menciona duas reflexões as quais podemos utilizar como pon-
to de partida para compreensão da tentativa de apropriação da moder-
nidade da imaterialidade constitutiva dos seres, a primeira se resume a 
falsa percepção de que a História da Terra poderia se fundir/ resumir 
à História da Humanidade, e a segunda, é acerca da temporalidade do 
antropocentrismo eurocêntrico, que não se compreende como um expe-
rimento social e tenta silenciar a espiritualidade ou torna-la submissa à 
(s) vaidade (s) humana (s).

O não reconhecimento desse caráter imanente do que se com-
preende por terra traz não só o conflito como passa a ser o foco dos 
institutos jurídicos que não a compreendem em sua completude e sim 
pelo ruído da linguagem como se mercadoria fosse. E essa reflexão fica 
mais nítida quando nos foi facilitado pelo filósofo Dr. Bruce Gilbert, no 
mesmo congresso supracitado, ao ministrar a palestra “As Dimensões 
Contemporâneas do Direito Agrário” ao trazer não só premissas para 
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a esses ruídos de linguagem, mas ao trazer também o enfrentamento 
do que é compreendido como propriedade e essa propriedade só pode 
ser compreendida dentro do seu caráter limitador, em que só é passí-
vel de compreensão quando reconhecido e estabelecido como espécie 
de acordo entre os membros de uma comunidade, ao não se pensar de 
forma coletiva/ comunitária o próprio conceito de propriedade se esvai. 
Diferentemente do que se compreende por terra, mesmo que nela seja 
imputado a compreensão de propriedade, a compreensão de sua com-
pletude não é passível de esvaziamento conceitual/ semântico. Sendo que 
todos os bens, ou ao que se atribuo essa compreensão, de uma sociedade 
só se faz perceptível de sentido sendo propriedade comum. E o filósofo 
Dr. Bruce nos traz elementos suficientes para compreender que a pro-
priedade em seu sentido privado, estritamente falando, não existe. Sendo 
a essência da propriedade sempre comum/ comunitária.

No pensamento mítico não há divisão, o entendimento de ori-
gem está atrelado ao que se entende por cotidiano e sagrado e não está 
atrelado a uma linearidade colonialista. Não se fraciona a sua perspec-
tiva de criação, a sua realização é imanente, o entendimento individual 
é compreendido junto ao coletivo. A imposição de um pensamento que 
está atrelado a uma lógica ficcional, embasada em movimentos suces-
sivos de encadeamentos, passíveis de uma reprodutibilidade em con-
traposição a uma compreensão espiralada ao que se compreende como 
tempo/ existência. A linguagem está para além de um emaranhado de 
palavras. Devemos enfrentar essa imposição explícita de criação de um 
mito originário que busca afastar/ negligenciar a composição diversa da 
sociedade brasiliana.

Construindo assim processos genocidas, inclusive em suas eta-
pas etnocidas, linguicidas e demais outros estágios, permanentes ou 
não, dado pelo não enfrentamento da construção histórica da brasili-
dade, fadados ao fracasso reducionista da funcionalidade. A não com-
preensão da origem e a imposição de ferramentas de controle emba-
sadas na falsa promessa de atingir objetivos comuns, em que algumas 
pessoas é imposto o sacrifício e a outras lhe é permitido o acúmulo 
de riquezas, resultado desse (s) sacrifício (s), principalmente quando 
a democracia é estruturada em promessas partidárias na falsa ideia de 
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enfrentamento (s) da (s) desigualdade (s) de acesso (s). O prejuízo está 
na obliteração dessa revelação mítica, ao não ter seu reconhecimen-
to validado pela construção do imaginário nacional, em que esse (a) 
Outra/Outro/Eu seja percebido dentro de uma perspectiva inerente de 
sobrevivência do seu próprio ser.

 O que é convencionado, é posto como verdade inquestioná-
vel, distanciando-nos da capacidade de reflexão e observação. Trazendo 
não só uma falsa informação, mas condicionando/reduzindo as diver-
sas possibilidades, seja dentro da perspectiva polissêmica dos termos 
apresentados, seja nas pluralidades de vivências/existências. Projetando 
assim as expectativas/anseios ao incerto, em detrimento do certo, com-
preendido como o que é passível de ser contemplado/conhecido/vivido, 
alimentado por uma lógica perversa. Sendo traduzida como uma apro-
priação das ferramentas estatais para vilipendiá-lo. Certos de que não 
superamos esses elementos, colocados como básicos, nos vemos presos 
a uma redoma hermenêutica, que deveria auxiliar-nos em questões tri-
viais, que acaba por invisibilizar/aniquilar o que é posto como diferen-
te, passando a ser usada como ferramenta de apagamento existencial, 
étnico.  Devendo ser revertido através da importância de todas as pes-
soas de colocarem o seu conhecimento à serviço de todas as outras. Não 
sendo passível a compreensão do discurso de isenção, devendo a ideia 
de Justiça e Direito compreendidas fora de circunstâncias isoladas, e o 
que pode ser compreendido como individualizado, deve ser entendi-
do somente como o que é facilitado pelo coletivo, associado à respon-
sabilidade social. Afastar a idolatria das ciências, na perspectiva dada 
pela modernidade, distanciar a imposição cientificista por si própria e 
permitir as reflexões acerca do que não foi superado, dado que, nem 
sempre se pode superar. O Estado de Direito deve ser compreendido 
como servil à sua Constituição, mas não pode ser reduzido a uma sub-
missão às Leis, que no decorrer dos anos foram esgarçadas pelos ruídos 
de grupos que buscam se apropriar das estruturas de Estado para fins 
particulares, para praticar injustiças, e se não há Justiça, não há possi-
bilidade de compreender o Direito, dado que é uma ferramenta para 
implementação da Justiça.
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  3. MAU DITA TERRA

Sendo um dos elementos fundamentais para serem avaliados/
reflexionados é o desvirtuamento aplicado a compreensão do que é terra, 
reduzida apenas a uma perspectiva de propriedade, obrigando os povos 
autóctones e tradicionais se perceberem como submissos a essa ilogici-
dade, imposta por aqueles que acreditam dominar as estruturas de mer-
cado. Essa terra mau dita que nomeia o artigo, deve ser compreendida 
como um ruído, usado como um subterfúgio para obliterar o acesso ao 
que se compreende como completude para o signo linguístico terra, e 
através desse (s) ruído (s) da linguagem, para o seu não reconhecimento. 
E enfrentar esses ruídos não é uma tarefa fácil, mas o entendemos como 
compensador, trazer o sentido que orbita em torno de elementos, signos 
linguísticos, que nos são tão caros, pois passam a figurar como ferramen-
tas para dirimir o (s) conflito (s) que são produzidos. Conflito (s) esse (s) 
que passam a ser um elemento (s) da financeirização da terra. Elementos 
esses que o professor Dr. Carlos Frederico Marés em A Função Social da 
Terra, ao trazer elementos históricos para compreensão de como o colo-
nizador se utilizou de artifícios para distanciar a compreensão dada pelos 
povos autóctones e tradicionais, na compreensão não só de elementos 
para compreensão de território/territorialidade. A compreensão, que se 
dá por terra, não se desassocia do que se compreende com essas outras 
variabilidades de sua própria perspectiva, faz parte de um todo. E esses 
artifícios passaram a ser introduzidos em detrimento da compreensão, 
do que se dá por terra, em sua completude para sujeição de uma perspec-
tiva econômica, seja dos produtos dela advindo, seja pela mão-de-obra 
escravizada, mas sempre como objetivo de obliterar o seu acesso, pelos 
povos tradicionais, e autóctones imputando-lhes a situação de exilados 
em seu próprio território. 

A criação do mito da modernidade ao impor a falsa compreen-
são de segurança, atribuída à propriedade, e essa sendo passível de ser 
impressa a tudo que passasse a ser objeto de valorização econômica, seja, 
dentro da perspectiva de reconhecimento pelos seus pares, pela sua obje-
tificação, capacidade de acúmulo, traduzíveis dentro dessa reflexão, tam-
bém como ruídos. Não há como distanciar que a própria compreensão do 
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que é posto como valor está sempre atrelado à sua capacidade de deixar 
de existir, inclusive passa a ser um dos algoritmos utilizados para sua 
(super) valoração.

A dominação se estabelece dentro desses preceitos que tem como 
único objetivo aniquilar, invisibilizar a/o Outra/Outro, assim como seus 
elementos constitutivos, e não se distancia também do que é atribuído, 
ao signo linguístico, para o que é compreendido como objeto, que tam-
bém lhe foi atribuído durante o percurso histórico humano para sua cate-
gorização. Outras reflexões que nos foram facilitadas pelo professor Dr. 
Marés é sobre a não transferência do signo linguístico, ou confusão sobre, 
ao que se entende por mercadoria, a terra não se consome na mercado-
ria, continua com o valor dela, mesmo que seja atribuído valores, uma 
demonstração de que a compreensão do que pode ser entendido por terra 
em sua completude não foi sujeitada se quer pelos signos linguísticos que 
buscaram limitá-la ao trazer elementos de confusão/ruídos.

Na CRFB/88 em seu art. 231 o caráter imaterial está descrito, 
dado que aos povos autóctones são reconhecidos sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam. O primeiro enfrentamento que 
devemos nos ater está disposto no §1º que define essas terras como sendo 
aquelas ocupadas em caráter tradicionalmente permanente, a perspecti-
va tradicional de ocupação tem que ser compreendida como a que é de 
fato reconhecida pelos povos autóctones e tradicionais, sendo que não 
está desassociado à compreensão de completude junto com os elementos 
subjetivos e imateriais que deveriam ser salvaguardados do interesse de 
grupos que buscam usurpar esse direito garantido. E se nos atentarmos 
aos parágrafos subsequentes, em especial o §4º e §5, temos que essas ter-
ras além de inalienáveis, indisponíveis devem ter os direitos dos povos 
autóctones e tradicionais sobre elas imprescritíveis e suas remoções des-
sas terras vedadas.

Certamente os obstáculos são perceptíveis, os questionamentos 
válidos, mas os processos de invisibilização e aniquilamento persiste, as 
práticas são compreendidas ao vilipendiar os modos e saberes dos povos 
autóctones e tradicionais.  Indo no sentido contrário do que está dispos-
to na CRFB/88, e em instrumentos internacionais como A Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos/ 1948 que em seu art. XXII que dispõe 
que pelo esforço nacional e cooperação internacional toda pessoa tem o 
direito à segurança social, aos seus direitos econômicos, sociais e culturais, 
vistos como indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento 
de sua personalidade. Ao que está disposto na Declaração do Direito ao 
Desenvolvimento/1986 que reconhece em seu preâmbulo que o desen-
volvimento está atrelado entre as perspectivas econômicas, sociais, cultu-
rais, políticas e deve visar o constante incremento do bem-estar de toda 
a população. E em seu art. 6 reforçando a atuação conjunta com vistas a 
promover, encorajar e fortalecer o respeito universal pela observância de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção de raça, sexo, língua ou religião. E no mesmo artigo temos que 
os Estados devem tomar providências para eliminar os obstáculos que 
surgem ao não se observar os direitos civis, políticos, econômicos, sociais 
e culturais. Assim como o que está disposto na Declaração e Programa 
de Ação de Viena/1993, que reconhece os direitos humanos tendo ori-
gem na dignidade e valores inerentes à pessoa humana, na Declaração 
de Pequim/1995 que versa sobre a igualdade de direitos independente 
do gênero. Dentro do Sistema Interamericano temos na Declaração dos 
Direitos e Deveres do Homem/1948 que os direitos essenciais devem ser 
garantidos à pessoa humana, independe de ser pertencente a determi-
nado Estado, ou não. Em seu preâmbulo discorre que nascemos livres e 
iguais em dignidade e direitos e devemos proceder fraternalmente uns 
para com as/os outras/outros. E de que os deveres de ordem jurídica 
dependem da existência anterior de outros de ordem moral. 

Ao nos debruçarmos sobre a análise dos tratados internacionais 
de proteção de Direitos Humanos que foram ratificados pelo brasil de 
forma global temos A Carta das Nações Unidas/1945 que no caput de seu 
art. 55 afirma que as relações amistosas entre as Nações devem ser emba-
sadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodetermi-
nação dos povos e discorre sobre vários outros propósitos, devendo os 
Estados participantes de forma conjunta ou separadamente se compro-
meterem a agir em cooperação para a realização destes. Na Convenção 
Contra o Genocídio/1948 que em seu art. II define genocídio, como sen-
do qualquer dos atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou 
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em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, dentre outras 
possibilidades. Nessa convenção em específico, com a leitura de seus arti-
gos, traz não só elementos suficientes para compreensão da atuação de 
um Estado genocida, assim como, uma política de extermínio dos povos 
autóctones e tradicionais.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos/1966 ratifi-
cado pelo Brasil em 1992 que reconhece que esses direitos decorrem da 
dignidade inerente à pessoa humana. E na primeira parte em seu art. 1º 
temos que todos os povos têm direito à autodeterminação, e em virtude 
desse direito, determinar livremente seu estatuto político e devem lhes ser 
assegurados seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E na sua 
parte segunda em seu Art.2º em que os Estados-partes se comprometem 
a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que 
estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no referido pacto. 

No Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais/ 1966, ratificado pelo Brasil em 1992, em seu preâmbulo 
reforça a ideia de que os indivíduos têm deveres para com seus seme-
lhantes e para com a coletividade a que pertence devendo combater 
a fome, desigualdades, melhorar métodos de produção, conservação e 
distribuição de gêneros alimentícios, pelo aperfeiçoamento ou refor-
ma agrária de maneira que assegure a exploração e a utilização dos 
recursos naturais. E na alínea b da parte III temos a repartição equita-
tiva dos recursos alimentícios mundiais, levando em consideração os 
problemas dos países importadores e exportadores. Dentre ações dos 
Estados-membros que devem reunir esforços para diminuição da mor-
tinatalidade e da mortalidade infantil, bem como seu desenvolvimen-
to pleno, dentre a necessidade de acesso à instrução/ conhecimento. 
A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial/ 1968 que condena o colonialismo e todas as suas práticas de 
segregação e discriminação a ele associadas. Trazendo à compreensão 
de que a discriminação racial significa toda distinção, exclusão, res-
trição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto/ resultado anular ou restringir 
o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, 
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social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Ao trazer-
mos essa definição da referida convenção, fica o questionamento sobre 
os números que figuram em qualquer estatística que minimamente faz 
menção as desigualdades estabelecidas nesse território, em que, nem 
mesmo a subnotificação consegue distanciar da realidade vivida pelos 
povos autóctones e tradicionais.

Na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discrimi-
nação contra a mulher – Adotada pela Resolução 34/180 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979, ratificada pelo 
Brasil em 01 de fevereiro de 1984 em seu preâmbulo traz uma refle-
xão que deve ter florescido também em todas as pessoas que já foram 
oportunizadas a lerem esses instrumentos internacionais de defesa dos 
direitos fundamentais vinculados à dignidade da pessoa humana e que 
estão lendo esse artigo também, não em caráter de comparação, que é a 
preocupação do fato de que apesar desses diversos instrumentos os povos 
autóctones e tradicionais continuem sendo objeto de grandes discrimi-
nações, práticas genocidas, de aniquilamento quando grupos usurparam 
as estruturas estatais em proveito próprio. E imprimem de certa maneira 
estruturas de discriminação criadas por essas relações colonialista que 
objetivam aniquilar a/o Outra/Outro, quando esse não se sujeita as con-
dições de dominação.

A ilogicidade é impositiva, o que não se pode dominar, deve ser 
destruído. E o empenho para dirimir as dificuldades de acesso, passa 
a ser utilizado também como moeda de troca, ferramenta de exclusão. 
Continuemos ao observar a Convenção sobre os direitos da criança – ado-
tada pela resolução L.44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 
1990, em que se reconhece na família e em especial na criança o meio 
natural para o crescimento e bem estar de todas as pessoas devam ter a 
proteção e assistência necessária para assumirem suas responsabilidades 
na comunidade, à qual faz menção a vários outros instrumentos inter-
nacionais para proteção da (s) criança (s), inclusive em seu caráter de 
equiparação/equidade. E que não há como se desassociar de elementos 
tidos como fundamentais para a sua coletividade, dado que esses cuida-
dos devem ser observados desde o seu período gestacional.
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Continuemos ao analisar o Sistema Regional Interamericano, 
com a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da 
Costa Rica – Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 
22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 
1992, em que reafirma os instrumentos legais e enumera os deveres dos 
Estados e os direitos protegidos, os deveres das pessoas e reforça ao con-
vencionar a solidariedade necessária, solidariedade essa que não deve ser 
compreendida como um ato de bondade, mas de reparação, de compen-
sação. Não pode ser traduzida na limitação imposta por grupos econômi-
cos que controlam as estruturas de Estado, dado que fica nítido/ explícito 
que não é uma dicotomia que deve ser combatida e sim uma justaposição 
que deve ser enfrentada.

Traduzindo o que esses instrumentos internacionais de garantias 
da dignidade da pessoa humana, temos que não se deve ter essa dispa-
ridade dentro da sociedade. No preambulo da CRFB/88, que deve ser 
entendido como norteador, como a vontade e convergência desta para 
sua real efetivação em uma sociedade fraterna, pluralista e sem precon-
ceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, controvérsias 
estas que devem ser entendidas no seu decorrer não com a imposição 
de ruídos, aniquilação da diversidade/ da/do Outra/Outro. Controvérsias 
essas que podem ser vislumbradas sobre o poder de discutir/debater as 
escolhas, quando essas são de fato passíveis de serem vividas, para sedi-
mentação do convívio mútuo, do progresso/ desenvolvimento partilhado 
por todas as pessoas, dentro da perspectiva do que é posto como humano, 
em busca e empenho de se alcançar o equilíbrio, nossos esforços devem 
estar convergidos para que alcancemos uma realidade, que é plausível, 
em que não seja necessária nenhuma outra ação para reparar injustiças. 
Mas o que fica explícito são ruídos propositais para que não alcancemos 
uma voz uníssona, não hegemônica, através de um percurso histórico de 
inauditas violências que são anunciadas com processos hegemônicos de 
miserabilidades, que procuram se justificar em um sacrifício necessário, 
sacrifício esse direcionado, determinado, anunciado, uma (ir) racionali-
dade dirigida a uma finalidade econômica.
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Na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 27 de 
junho de 1989, ratificada pelo Brasil em 25 de julho de 2002 em que versa 
sobre o direito aos povos autóctones e tradicionais escolher suas priorida-
des que estejam atreladas ao que compreendem como desenvolvimento, 
na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar 
espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma for-
ma. Aos que mantem as estruturas de exploração colonial é inconcebível 
compreender essa perspectiva, dado que sua compreensão de terra está 
atrelada unicamente a uma capacidade que lhe é imposta de forma eco-
nômica. E sua rentabilidade está unicamente atrelada as possibilidades 
de seu esgarçamento, facilmente traduzíveis em uma perspectiva de des-
truição. Ao ponto de que não servir aos interesses particulares pode ser 
descartada, mas esse ruído, essa incompreensão busca aporte dentro de 
uma (ir) racionalidade em que a humanidade não dependa das relações 
estabelecidas em seu meio, talvez aí esteja sedimentada a necessidade de 
buscar outros planetas para serem explorados, ou que práticas genocidas 
sejam aprimoradas para que apenas o que seja passível de dominação 
permaneça, até quando convir a esses grupos, a sua existência.

 CONCLUSÃO

Ao buscarmos enfrentar nesse artigo justamente a associação 
desses ruídos com elementos que podem ser traduzidos como insegu-
rança, exploração, que devem ser compreendidos como ferramentas para 
dominação/imposição, devemos questionar o quão implícito está nos 
interesses hegemônicos, mesmo que não tenha participado dos seus pro-
cessos de construção. Não cabendo ao Direito se eximir em subterfúgios, 
traduzidos como imposição do legislador, e sim compreender os elemen-
tos constitutivos e garantidos na CRFB/88 e em instrumentos interna-
cionais internalizados pela mesma. Sendo necessário compreendermos o 
Direito em sua amplitude e não na sua não neutralidade/imparcialidade 
do intérprete dentro de suas limitações. Ao fazermos a autocrítica de que 
as perspectivas eurocêntricas sedimentam em seu progresso de destitui-
ção do que lhe antecede, diferente dos povos autóctones e tradicionais 
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que compreende como parte de um todo, sendo essa parte, existente pelo 
que lhe antecede, mesmo que o que lhe anteceda só se faz passível de 
compreensão pelo que está por vir, não rompendo com passado, dado 
que faz parte desse passado

E ao compreendermos essa financeirização atribuída a terra pos-
to como espólio da concepção colonialista, calcada em uma dualidade 
nefasta que se resume em dominação econômica e subjugação, em que a 
recusa do direito se dá pela sua imposição, buscando, através da naturali-
zação das relações se transmutar como a única possibilidade, passa a ser 
o nosso foco do enfrentamento crítico dessas imposições que se projetam 
dentro de uma narrativa linearizada.

Conceitos plurissignificativos que são necessários transparecer o 
recorte temporal, suas nominações, por quem nominadas, quais os para-
digmas envolvidos para legitimação das estruturas de poder que estão 
correlacionadas. E uma justaposição, ao que é posto como, totalizante 
e não complementar, dado que essa característica é compreendida tam-
bém como um uma imposição do sistema econômico que busca aniquilar 
a/o Outra/Outro através da (s) perspectiva (s) hegemônica (s), como se 
existisse apenas um caminho, uma possibilidade, um meio e etc. E reto-
mamos novamente a reflexão de que não é somente colocar em xeque o 
mito originário, é colocar em xeque a própria compreensão de existência, 
é apropriar/usar as estruturas de poder para produzir normas jurídicas 
que se resumem também na constituição do ser. Ser esse, plural, diver-
so, que se vê obstaculizado em participar da construção jurídica e em 
consequência dos processos de representação democrática. Problemas 
esses que percebemos não só pela indeterminação da linguagem, tendo 
o Direito como seu intérprete, mas por elementos que compreendemos 
como sendo utilizados justamente para invisibilização da/do Outra/
Outro. Trazendo não só a crítica ao Direito, que afasta o que está disposto 
na CRFB/88, enquanto teoria, como também o seu reflexo na prática, 
traduzível como inefetivo, dado pelo caráter interpretativo que é usado 
de forma discriminada para (re) produzir violências. 

E mesmo quando temos acesso ao riquíssimo material produzi-
do por Léon Cardogan com o título: “Ayvu Rapyta: Textos míticos de los 
Mbyá-guaraní del Gauirá” não devemos nos esquecer que é uma tentativa 
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de transliteração das concepções humanas dos povos autóctones e tradi-
cionais que em sua maioria preservam a sua cosmovisão nas imensurá-
veis formas de linguagem, não passíveis de tradução única ou de agre-
gar todos os elementos que englobam as suas compreensões. Que não 
são passíveis também da estaticidade e para sua compreensão estaria em 
constante ressignificação temporal e atemporal. 

Não tivemos o intento de trazer complexidades, mas de eviden-
ciar que não há possibilidade de simplificação. A terra compreendida 
como um todo e parte ao mesmo tempo. E a terra compreendida dentro 
das várias possibilidades de sua compreensão, seja pela oralidade ou 
não, dado que a mesma terra mau dita, que é dita de maneira diver-
sa daquela que é compreendida como amaldiçoada ou maldita, uma 
terra manchada de sangue dadas as práticas genocidas, em que bus-
ca aniquilar e responsabilizar, condicionar a existência da/do Outra/
Outro a um único evento, esse é o fundamento que esse sistema e por 
aquelas pessoas que usurparam as estruturas do Estado em benefício 
próprio e em detrimento da/do Outra/Outro se sustenta. Enquanto a 
alguns é permitido experimentar/ viver/ errar e à/ao Outra/Outro ape-
nas a possibilidade de uma escolha, que na verdade é uma imposição. 
Mesmo que busquemos enfrentar os ruídos impostos na compreensão 
da terra, enquanto seres capazes de compreensão, não somos passíveis 
de desassociar também da existência vinculada a essa compreensão de 
terra, dado que os registros que se tem da vida coletiva se dá por uma 
ocupação de uma determinada territorialidade e suas relações passam a 
serem estabelecidas com suas relações com a terra, não reduzida a uma 
única compreensão delimitada pela imposição de um caráter econô-
mico/ financeiro, que tem por objetivo trazer uma valorização ao não 
permitir o seu acesso universal, ao não usar seus esforços para dirimir 
as desigualdades, ao não reconhecer direitos legítimos, ao não produzir 
riquezas de fato, entendemos que até mesmo a compreensão que se dá 
para as ferramentas de manutenção dessas práticas genocidas e em suas 
vertentes que são postas de formas fragmentadas para não serem perce-
bidas como tais, são passíveis de questionamentos semânticos por não 
estarem atribuídas também a compreensão plausível de suas semânticas 
diversas, mesmo que tirado o caráter de intencionalidade, não podemos 
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cair também nesse ruído de não responsabilização por atos nefastos que 
tem por objetivo a aniquilação da/do Outra/Outro. 

É necessário revisitar as estruturas semânticas da linguagem 
em suas diversas perspectivas até que nos seja facilitado uma cons-
trução de compreensão e aplicação, eficaz nos processos que envol-
vem a sociedade brasiliana nas questões referentes a sua existência 
primordial. A fim de dirimir os conflitos e evitar o uso das estruturas 
do Estado como formas de aniquilação dos povos autóctones e tradi-
cionais.  Transpondo a perspectiva calcada no humano para uma com-
preensão do inumano, distanciando da reflexão antropocêntrica para 
uma percepção sistêmica do todo.
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 RESUMO 

O trabalho apresenta como a análise de matrículas canceladas e o 
georreferenciamento podem auxiliar no combate à grilagem e no respeito 
dos direitos territoriais dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs). 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, através do método de procedimen-
to bibliográfico e documental, apresentando o trabalho realizado pela 
CIDHA/PPGD/ICJ/UFPA e demonstrando como SIGFundiário, instru-
mento que permite sistematizar as informações documentais e espaciais 
num único banco de dados, se utilizado, pode auxiliar nas análises dos 
documentos registrais cancelados. Conclui-se que, a partir da arrecadação 
dos imóveis cujas matrículas foram canceladas pelo Conselho Nacional 
de Justiça, é possível identificar as áreas públicas irregularmente ocupa-
das por particulares e destiná-las à regularização fundiária dos PCTs, 
uma vez que seus direitos territoriais têm preferência em relação aos dos 
demais ocupantes. Portanto, por meio da sistematização das matrículas 
canceladas e da utilização e aplicação do georreferenciamento (art. 10 do 
Decreto nº 4.449/2002) é possível fortalecer o combate à grilagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Grilagem. Pará. Povos e Comunidades Tradicio-
nais. SIGFundiário. Terras Públicas. 

 INTRODUÇÃO

A grilagem é um fenômeno que remonta ao processo de ocupa-
ção das terras do Brasil.6 Pesquisas e levantamentos realizados pelo Poder 

6 “O termo grilo ou grilagem tem sua origem na tentativa de transformar títulos falsifi-
cados, dando-lhes aparência de legais, com o emprego do inseto ortóptero – o grilo, 
tanto que o Dicionário Aurélio define grileiro como sendo ‘Indivíduo que procura 
apossar-se de terras alheias mediante falsas escrituras de propriedade’. Logo, a terra 
grilada é aquela em que o título de propriedade é falso. O mecanismo utilizado, e 
que acabou denominando o processo de apropriação ilegal de terras públicas, era o 
de ‘comprar’ dos cartórios ou de terceiro um falso título da terra e, para lhe dar uma 
certa aparência de autenticidade, o documento era colocado em uma gaveta com 
alguns grilos, que se alimentavam das bordas da escritura, expeliam excrementos 
no documento e auxiliavam na transformação do papel de cor branca para uma cor 
amarelada, ficando com um aspecto envelhecido. Assim, o título de propriedade da 
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Público indicam que cerca de cem milhões de hectares de terras teriam 
sido grilados,7 gerando violações aos direitos territoriais dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (PCTs). Nesse sentido, a problemática que este 
artigo visa a responder é: como a análise de matrículas canceladas e o geor-
referenciamento podem auxiliar no combate à grilagem e no respeito aos 
direitos territoriais dos PCTs e favorecer um acesso mais equitativo à terra? 

Objetiva-se, além de analisar como as matrículas canceladas e 
o georreferenciamento podem auxiliar no combate à grilagem, propor 
critérios para a destinação das terras públicas griladas às comunidades 
tradicionais, priorizando as áreas que tinham sido registradas indevida-
mente em nome de particulares e que agora voltam a se incorporar no 
patrimônio público. 

No que diz respeito à metodologia, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa, através do método de procedimento bibliográfico e docu-
mental, apresentando o trabalho de sistematização e análise de matrícu-
las canceladas realizado pela Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, 
do Programa de Pós-Graduação em Direito do Instituto de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal do Pará (CIDHA/PPGD/ICJ/UFPA) 
e demonstrando que o uso do SIGFundiário, instrumento que permite 
sistematizar as informações documentais e espaciais num único banco 
de dados, se utilizado, pode auxiliar nas análises documental e espacial 
de áreas irregularmente registradas nos Cartórios de Imóveis em nome 
de particulares.

Para tanto, o desenvolvimento deste artigo encontra-se divido 
em três seções: na primeira, aborda-se o processo de ocupação do Brasil 
e como ele se relaciona com a grilagem de terras e a invisibilização dos 
direitos territoriais dos PCTs; na segunda seção, apresenta-se alguns dos 
instrumentos criados para o combate à grilagem; e na terceira seção rela-
ta-se o trabalho de pesquisa e análise realizado pela CIDHA/PPGD e o 
SIGFundiário.

terra com esse novo visual daria maior credibilidade ao seu possuidor, que alegaria 
já ser proprietário daquela gleba de terra há algum tempo” (BENATTI; SANTOS; 
GAMA, 2006, p. 11, grifos dos autores).

7 Ver, entre outros, Rodrigues et al. (2013), Brasil (1999), Brasil (2001).
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 2. A HISTÓRIA DE OCUPAÇÃO DO BRASIL E A INVISIBILIZAÇÃO DOS  
 DIREITOS TERRITORIAIS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Para se compreender o fenômeno da apropriação indevida de 
terras públicas no Brasil, conhecida como grilagem, e sugerir instrumen-
tos eficazes de seu combate no âmbito administrativo, legislativo e judi-
cial, precisa-se reconstruir resumidamente o processo histórico de ocu-
pação das terras do Brasil, verificando-se o arcabouço legal existente em 
diferentes períodos históricos para identificar se os processos normativos 
previstos foram respeitados.

A ocupação do Brasil pode ser subdividida em quatro períodos: 
Regime Sesmarial (1500-1822), Regime de Posse (1822-1850), Regime 
da Lei de Terras (1850-1889) e Período Republicano (1889 até os nossos 
dias). Até a Independência, pertencia ao Rei de Portugal, por direito de 
conquista, toda a posse sobre o território descoberto, a título de domí-
nio original do Estado. As terras brasileiras foram, portanto, originaria-
mente públicas. Com a modificação da estrutura do Estado, passaram 
ao Império e à República, mas o domínio dessas terras continuou com 
o poder público. A transferência do patrimônio público para os particu-
lares ocorreu por meio de concessões de sesmarias e de data, compra e 
venda, doação, permuta e legitimação de posses (MAGALHÃES, 2003; 
MEIRELLES, 2016; DI PIETRO, 2017). 

Segundo Rocha et al. (2019, p. 62), “as terras eram assim origina-
riamente públicas e, até hoje, elas podem ser consideradas propriedade 
de particulares só se estes comprovarem que houve o destaque do imóvel 
do patrimônio público e estas terras foram obtidas a justo título e por 
meio do devido processo legal.” Isso porque, no Direito positivo brasilei-
ro, a propriedade imobiliária:

[...] admite duas formas de aquisição: uma originária decorrente 
de um título de propriedade outorgado ao particular pela enti-
dade estatal (União Federal, Estado membros ou  Municípios), 
detentora de domínio pleno das terras devolutas onde se situa a 
gleba ou a porção de terra requerida; outra, derivada, decorren-
te de transmissão da propriedade originariamente adquirida, por 
parcelamento ou divisão, ou, ainda, por compra e venda, dação 
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em pagamento, doação, permuta, arrematação ou adjudicação ju-
dicial, herança, etc. etc. (MENDONÇA, 2002, p. 14-15).

No entanto, esse processo de ocupação e a criação de normas não 
foi linear. Com a Resolução nº 76, de 17 de julho de 1822, Dom Pedro de 
Orleans e Bragança suspendeu o regime sesmarial inaugurando o “perío-
do de posse”. No período extralegal, que iniciou antes da Proclamação da 
Independência e perdurou até 1850, prevaleceu a ocupação do solo por 
meio da posse, ou seja, sem a concessão de títulos por parte do Estado 
aos particulares. 

Havia um embate entre a igualdade formal, ou seja, de que todos 
tinham condições e poderiam ocupar a terra e a capacidade operacio-
nal: enquanto os lavradores só podiam contar com a força dos braços de 
suas famílias, os fazendeiros dispunham de centenas de escravos. Com 
a Constituição do Império de 1824, houve a previsão do direito de pro-
priedade de forma absoluta, ao dispor que esse direito seria garantido em 
toda a sua plenitude (BRASIL, 1824, artigo 179, § 22).

Só em 1850 houve a edição da Lei nº 601, de 18 de setembro de 
18508 - a Lei de Terras Devolutas do Império, que passou a tratar sobre as 
formas de aquisição de terras, a definição de terras devolutas, a criação de 
uma Repartição de Terras Públicas, bem como a possibilidade de identi-
ficação e cadastro dessas terras. No entanto, o art. 1º da Lei nº 601/1850 
estipulou a proibição da aquisição de terras devolutas por outro título que 
não fosse o de compra, com exceção daquelas terras situadas nos limites 
do Império com países estrangeiros, em zonas de dez léguas, as quais 
poderiam ser concedidas gratuitamente (BRASIL, 1850).

A Lei de Terras de 1850 veio reforçar a necessidade de que as 
terras devolutas fossem identificadas. O art. 10 dispunha que o gover-
no extremaria (separaria) o domínio público do particular, segundo as 

8 A ementa da lei “Dispõe sobre as terras devolutas do império, e acerca das que são 
possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como 
por simples título de posse mansa e pacífica: e determina que, medidas e demarcadas 
as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, 
como para o estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiros, autorizado o 
governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara” (BRASIL, 
1850, grifos nossos).  
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regras estabelecidas. Além disso, cabia ao Governo organizar por fregue-
sias o registro das terras possuídas, sobre as declarações feitas pelos res-
pectivos possuidores, impondo multas, apenas àqueles que deixarem, de 
fazer, nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizessem inexatas 
(BRASIL, 1850, Art. 13). Nesse sentido, Holston (2013, p. 179) analisa 
que tanto a Lei nº 601/1850 como o seu decreto regulamentador criaram 
“um arcabouço de conceitos, estratégias e cláusulas, assim como contra-
dições e consequências, que estruturam a organização e o acesso à pro-
priedade fundiária diretamente nos quarentas anos seguintes, e de modo 
indireto por mais de um século”.

Quarenta anos depois, a Constituição de 1891 manteve o direito 
de propriedade absoluto (BRASIL, 1891, art. 72, § 17) e as terras devolutas 
passaram para o domínio dos Estados, cabendo à União somente a por-
ção de território que fossem indispensáveis para a defesa das fronteiras, 
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais (BRASIL, 
1891, art. 64). Nessa transferência, os Estados recém-criados receberam 
uma quantidade incerta de terras no que diz respeito aos seus limites.

No decorrer dos anos, muitos documentos, com validades jurídi-
cas diferentes9 foram emitidos, e nem todos eles transferiam o domínio. 
Além disso, a descrição dos imóveis era precária, o que dificultava sua 
localização. Um problema trata da mensuração das áreas em documen-
tos antigos, cujas medidas eram expressas em braças, léguas, alqueires 
que tinham valores diferentes regionalmente. Além de investigar o valor 
jurídico dos documentos é de fundamental importância debater sua loca-
lização para evitar tanto as sobreposições como deslocamentos, já que 
muitos documentos são emitidos sobrepostos aos territórios de Povos e 

9 Carta de Sesmaria (confirmada ou não), Registro Paroquial ou Registro do Vigário, 
Registro Torrens, Título de Posse, Título de Legitimação, Título de Propriedade, 
Título Provisório, Título Definitivo, Título de Arrendamento, Título de Aforamento, 
Título de Ocupação, Título de Ocupação Colonial, Título Colonial, Título de 
Ocupação de Terras Devolutas, Licença de Ocupação, Autorização de Detenção, 
Doação pelo Poder Público com condições resolutivas, Contrato de Alienação de 
Terras Públicas, Bilhete de Localização, Título Precário de Doação Onerosa, Carta 
de Anuência, Autorização de Detenção de Bem Público, Certificado de Habilitação 
a Regularização Fundiária, Certificado de Ocupação de Terra Pública, Contrato de 
Concessão de Uso e Contratos de Concessão de Direito Real de Uso são só alguns dos 
documentos emitidos pelo poder público ao longo do tempo (TRECCANI, 2009).
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Comunidades Tradicionais e espaços especialmente protegidos, como as 
Unidades de Conservação (GREENPEACE, 2005). 

Na Amazônia, a partir da década de 70 do século passado, a 
situação fundiária foi agravada por dois decretos, editados durante a 
ditadura militar, com o objetivo de tirar o poder da oligarquia regional 
e centralizar o poder nas mãos dos militares. Assim, o governo federal 
não encontraria resistência para implementar sua política de integração e 
implementação de políticas públicas que favorecem as grandes empresas 
do Sudeste Brasileiro e internacionais. Como consequência, houve a inte-
gração da Amazônia ao restante do país (MARTINS, 1985).

O Decreto-Lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, transferiu à União 
o domínio sobre uma faixa de terra de 100 quilômetros de cada lado das 
rodovias federais planejadas ou já existentes (BRASIL, 1971), que rever-
teu cerca de dois terços de toda a área do estado do Pará para o domínio 
federal, e o Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro de 1987 revogou o 
Decreto-Lei nº 1.164/1971 e devolveu aos Estados algumas áreas especí-
ficas, mantendo outras com a União. A consequência foi a sobreposição 
de dominialidades públicas, sem definir se as glebas de terras pertenciam 
aos estados ou a União. Este imbróglio legal “foi e continua sendo usado 
por grileiros para acessar novas áreas ou forçar comunidades tradicionais 
a renunciar aos seus direitos sobre a terra” (GREENPEACE, 2005, p. 17).

Destaca-se que, até hoje, o governo federal e os governos esta-
duais, não sabem, de maneira sistematizada, quais e quantos tipos de 
títulos emitiram, para quem, onde, qual o tamanho (BARRETO; PINTO; 
BRITO, 2008; RODRIGUEZ, 2013). Constata-se que a única forma de 
superar a indefinição fundiária que persiste desde 1500 é reunir, digitali-
zar, georreferenciar e certificar os acervos dos Órgãos Estaduais de Terras 
e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)10.

10 Segundo Barbosa, Barbosa e Netto (2018), a Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001 
alterou, dentre outros, os artigos 176 e 225 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973), introduzindo ao mundo jurídico a obrigatorie-
dade do georreferenciamento em casos de alienação, desmembramento e remem-
bramento de imóveis rurais. Essa ferramenta ofereceria, em tese, a todos os envol-
vidos na questão imobiliária, maior eficácia e segurança jurídica nos atos negociais 
levados ao Registro de Imóveis, tendo em vista que, em razão da averbação da 
descrição georreferenciada muitas dúvidas e incertezas quanto à real identificação 



180

Girolamo D. Treccani, José H. Benatti, Aianny N. G. Monteiro, Eymmy G. R. da Silva 
e Tatiane R. de Vasconcelos 

Isso porque, para poder planejar a política pública de regulari-
zação fundiária precisa-se inicialmente identificar a quem pertencem as 
terras, quais são públicas (federais, estaduais e municipais) e quantos hec-
tares já foram destinados para as mais diversas finalidades11. Conforme 
detalhado por Benatti, Santos e Gama (2006), ao tratarem dos vários 
ciclos econômicos que propiciaram a ocupação territorial e a transferên-
cia de terras públicas para particulares: 

por ser uma região de proporções continentais, cada estado ou 
mesorregião que a compõe apresenta algumas particularidades, 
pois as formas de aquisição e apropriação das terras diferem um 
pouco de uma região para outra. Algumas com extrema violência 
e, em outros casos, usando a pouca instrução dos antigos ocupan-
tes do território ou mesmo as brechas nas formas legais da legisla-
ção. (BENATTI; SANTOS; GAMA, 2006, p. 31)

No decorrer dos anos, essa prática se materializou de várias for-
mas: com a falsificação de documentos públicos; o registro indevido nos 
Cartórios de Registro de Imóveis de documentos precários sem poderes 
para transferir a dominialidade pública para o privado; em ações judi-
ciais, e mais recentemente com a utilização do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) (MOREIRA, 2016; TORRES, 2018). Apesar da utilização de ins-
trumentos para realizar a grilagem de terras públicas, um movimento 
inverso também foi feito, de modo a criar instrumentos que possibilitem 
identificar e combater a referida prática, como será visto adiante.

dos imóveis rurais serão desfeitas. Apesar disso, segundo os autores, mesmo que se 
reconheça os esforços da União e do INCRA em relação ao tema, “dificilmente che-
gar-se-á a um bom termo, se não houver a interconexão entre o cartório de regis-
tros de imóveis e as instituições públicas federais, estaduais, municipais, produtores 
e usuários de informações sobre o meio rural brasileiro” (BARBOSA; BARBOSA; 
NETO, 2018, p. 13).

11 Na Amazônia, por exemplo, durante quatro séculos, a região passou por vários ci-
clos econômicos e por aquisição de terras por meio da posse. Assim, no período 
compreendido entre o século XVII e o início do século XX, ainda não havia a ne-
cessidade da garantia jurídica da propriedade da terra ou vigoraram alguns sistemas 
que, nos dias atuais, favoreceram a falsificação de documentos, ou seja, a grilagem 
(BENATTI; SANTOS; GAMA, 2006, p. 29-30).
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 3. A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMBATE À GRILAGEM 

A grilagem não é um fenômeno investigado e denunciado apenas 
recentemente. Desde o início da história de ocupação do Brasil ela foi 
vista, especialmente na região Amazônica (ROCHA et al., 2019). Estudos 
realizados pelo Ministério de Política Fundiária e do Desenvolvimento 
Agrário apontam que a área grilada no Brasil corresponde a mais de 100 
milhões (BRASIL, 1999). Destes, cerca de 30 milhões se localizariam no 
estado do Pará. Resumidamente, a grilagem é “toda ação ilegal que obje-
tiva a transferência de terras públicas para o patrimônio de terceiros” 
(BRASIL, 1999; ROCHA et al., 2019, p. 396).

No estado do Pará, a tentativa de combater esta irregularidade 
partiu do Instituto de Terras do Pará (ITERPA), ainda no final da déca-
da de noventa, quando ajuizou mais de quarenta ações judiciais de can-
celamento de registros irregulares, envolvendo uma área superior a 20 
milhões de hectares. O referido órgão, que tem a responsabilidade de 
administrar o patrimônio fundiário do Estado do Pará, afirmou que 
“existem outras centenas de ações que poderiam ser ajuizadas envolven-
do milhares de hectares” (ROCHA et al., 2019, p. 396).

Segundo Rocha et al. (2019, p. 396), nas últimas décadas, assis-
tiu-se à multiplicação das “terras de papel”. Nos estados do Pará e do 
Amazonas, por exemplo, existem vários municípios cujas áreas territo-
riais são inferiores àquelas registradas12, subvertendo as leis básicas da 
física (RODRIGUEZ, 2013). 

Reforçando a necessidade de investigar essas situações, a 
Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (CJCI) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará (TJPA) realizou, nos últimos anos, correições 

12 Exemplo desta situação são os municípios de Acará, Tomé Açú e Moju, que de-
têm, respectivamente, uma área de 854.200,0000 hectares, 582.200,0000 hectares 
e 1.172.800,0000 hectares, mas neles foram cadastrados 1.040.112,0000 hectares, 
819.314 hectares e 2.750.080 hectares (ROCHA et al., 2019, p. 396). Além disso, São 
Félix do Xingu, uma das principais referências do agronegócio da carne bovina do 
país, possui uma pecuária fundada em três pilares: “a grilagem das terras públicas 
devolutas ou não, o desmatamento que desrespeita o código florestal em sua totali-
dade, e a violência combinada com a presença do trabalho escravo contemporâneo” 
(RODRIGUEZ, 2013, p. 41). 
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especiais em vários Cartórios de Registro de Imóveis (CRI), que permi-
tiram investigar e apurar com profundidade a caótica situação existente 
no Pará. O resultado revelou que alguns registros de imóveis realizados 
no Pará podem ser classificados como verdadeiros absurdos jurídicos: 
registros imobiliários sem qualquer origem, ou cuja origem são docu-
mentos que não transmitem domínio, como protocolos do INCRA ou do 
ITERPA, escrituras de compra e venda de benfeitorias e títulos de posse. 

Nesse sentido, com intuito de combater a grilagem de terras 
públicas na Amazônia, foi editado o Provimento CJCI/TJPA nº 13, de 21 
de junho de 2006, que objetiva o bloqueio das matrículas que violam os 
limites constitucionais. Assim, o referido provimento determina o blo-
queio de todas os registros de imóveis rurais nos Cartórios de Registro 
de Imóveis das Comarcas do Interior que tenham sido realizadas: a) 
entre 16/07/1934 e 08/11/1964 com área maior que 10.000 ha; b) entre 
09/11/1964 e 04/10/1988 com extensão superior a 3.000 ha; c) a partir de 
05/10/1988 referentes a áreas maiores que 2.500 ha.

Além do valor jurídico dos documentos, a questão da localização 
e do tamanho dos imóveis fora da realidade também é um agravante que 
deve ser observado. Apresentam-se a seguir alguns instrumentos criados 
para enfrentar o problema da grilagem de terras. 

	 3.1	Georreferenciamento	de	imóveis	rurais

Georreferenciar um imóvel consiste em definir a sua forma, 
dimensão e localização de em um local do globo terrestre, através de 
métodos de levantamento topográfico. Para realizar o georreferencia-
mento, alguns elementos são imprescindíveis, como: os limites, con-
frontações, coordenadas dos vértices e a área do imóvel (PEREIRA; 
AUGUSTO, 2004).

Em 2001, foi editada a Lei nº 10.267, de 28 de agosto, que criou 
o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais. A origem desta lei 
foi a junção de dois fatos políticos importantes: a pressão da comuni-
dade internacional para que o Brasil organizasse o seu território, para 
continuar recebendo investimento internacional, e o trabalho desenvol-
vido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados 
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(CPI da Grilagem), que levantou o verdadeiro caos em que se encontra 
o sistema registral brasileiro, com imóveis registrados em Cartórios de 
Registro de Imóveis (CRI) com o dobro da área do Município (PEREIRA; 
AUGUSTO, 2004).

Além disso, a Lei nº 10.267/2001 alterou dispositivos da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, estabelecendo, no art. 176, § 3º, que 
nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de 
imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II 
do § 1o será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profis-
sional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 
imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com 
precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de cus-
tos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área 
não exceda a quatro módulos fiscais (BRASIL, 2001). 

O § 4º do referido artigo também dispõe que a referida identifi-
cação dos imóveis tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em 
qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados 
por ato do Poder Executivo, cabendo ao Incra certificar que a poligonal 
objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra cons-
tante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exi-
gências técnicas, conforme ato normativo próprio (BRASIL, 2001).

Ao ser realizado o registro de imóvel destacado de glebas públi-
cas, não será exigido a retificação do memorial descritivo da área rema-
nescente, que somente ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do 
primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período 
(BRASIL, 1973).

Para regulamentar a Lei nº 10.267/2001, foi editado o Decreto nº 
4.449/2002 que estabelece em seu artigo 9º, § 1º, que caberá ao INCRA 
certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a 
nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memo-
rial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. Além 
disso, o decreto também dispõe que a certificação do memorial descritivo 
pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos 
limites e confrontações indicados pelo proprietário (BRASIL, 2002). 
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Importante mencionar que o memorial descritivo que altere o 
registro de qualquer forma resultará numa nova matrícula, com encer-
ramento da matrícula anterior no CRI competente, mediante requeri-
mento do interessado (BRASIL, 2002, Art. 9º). O art. 10 do Decreto nº 
4.449/2002 prevê que georreferenciamento é obrigatório “nos casos de 
desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situa-
ção de transferência de imóvel rural” (BRASIL, 2001, 2002). Além disso, 
estipula prazos para que o imóvel seja identificado, com base no tamanho 
de módulos fiscais, conforme se verifica no quadro 1 abaixo: 

QUADRO 1 - Prazos para realização do Georreferenciamento, conforme art. 10 
do Decreto nº 4.449/2002

Tamanho (ha) Prazo Data Final
+ de 5.000,00 90 dias 18 de fevereiro de 2006
+1.000,00 até 5.000,00 Um ano 19 de novembro de 2004
+ 500,00 até 1.000,00 Cinco anos 19 de novembro de 2008
+ 250,00 até 500,00 Dez anos 19 de novembro de 2013
+ 100,00 até 250,00 Treze anos 19 de novembro de 2016
+ 25,00 até 100,00 Dezesseis anos 19 de novembro de 2019
Menos de 25,00 Vinte anos 19 de novembro de 2023

Fonte: Elaborado por Girolamo Treccani, a partir de Brasil (2002)

O início da contagem dos prazos é o dia 20/11/2003, por previsão 
expressa do art. 10, § 3o do Decreto nº 4.449/2002. No entanto, não existem 
informações sistematizadas e atualizadas sobre quantos imóveis já foram 
realizados e se os prazos foram observados. Destaca-se que o georreferen-
ciamento de imóveis de até 4 Módulos Fiscais é gratuito e de responsabili-
dade do poder público, conforme art. 8º do Decreto nº 4.449/2002. 

Desse modo, observa-se que o georreferenciamento pode auxi-
liar no combate à grilagem de terras, uma vez que quando a Lei nº 
10.267/2001 exige a especificação técnica e a precisão posicional, isso 
possibilita que, com os imóveis georreferenciados, os governos estaduais 
e federais possam ter um diagnóstico mais confiável das terras públicas e 
privadas do país (PEREIRA; AUGUSTO, 2004).  
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Conforme assinalado por Pereira e Augusto (2004, p. 1), “[...] 
somente a partir do cruzamento de mapas e informações sobre as pro-
priedades públicas e privadas será possível determinar, identificar e 
quantificar quais são as terras públicas, permitindo assim que se inicie 
um planejamento consistente da questão fundiária no país.” Assim, a Lei 
nº 10.267/2001, ao criar o Sistema Público de Registro de Terras, tem por 
objetivo coibir a apropriação irregular e a transferência fraudulenta de 
terras, ao exigir que no registro de todos os imóveis rurais constem seus 
limites definidos através de coordenadas precisas. 

	 3.2	Bloqueio	de	registros	imobiliários	

Nos últimos anos, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do 
Interior (CJCI) e a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de 
Belém (CJRMB) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) edita-
ram Provimentos e Instruções Normativas que determinam e orientam 
a realização de bloqueios, desbloqueios, requalificações e cancelamentos 
de registros imobiliários. 

No que diz respeito ao bloqueio de registro imobiliário, este con-
siste na proibição de inscrição de registros e averbações em uma matrícu-
la ou transcrição que foi objeto de bloqueio. Nesse sentido, o Provimento 
nº 13, de 21 de junho de 2006-CJCI-TJPA, destacou que os esforços reali-
zados pela Corregedoria e Instituto de Terras do Estado do Pará estavam 
sendo insuficientes, diante da dimensão que a grilagem de terras atingiu 
em nosso Estado, onde há cartórios com áreas registradas que são maio-
res do que a superfície territorial do respectivo Município. Logo, seriam 
necessárias medidas mais drásticas (PARÁ, 2006).

Ademais, o Estado do Pará possui uma situação jurídico-fundiá-
ria singular: os títulos de posse. Trata-se de títulos emitidos com fun-
damento no Decreto Estadual nº 410, de 08 de outubro de 1891, e que, 
para se transformar em propriedade e serem aptos à matrícula no regis-
tro de imóveis deveriam ser legitimados. No entanto, o prazo para reali-
zar a legitimação dos títulos de posse foi sucessivamente prorrogado até 
que, através do Decreto Estadual nº 1.054, de 14/02/1996, declarou-se a 
caducidade de todos os títulos de posse não legitimados (PARÁ, 2006; 
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TRECCANI, 2001, 2009). No entanto, muitos títulos precários de posse 
não foram legitimados e mesmo assim foram levados a registro13. 

Nesse Provimento, a CJCI, através da Desembargadora 
Corregedora Osmarina Onadir Sampaio Nery, determinou a averba-
ção de bloqueio de todas as matrículas de imóveis rurais nos CRIs das 
Comarcas do interior, que tenham sido registradas em períodos especí-
ficos e com as respectivas áreas, conforme indicado no quadro 2 abaixo:

QUADRO 2 - Bloqueio de matrículas, a partir do Provimento nº 13/2006.

Período Área
De 16/07/1934 a 08/11/1964 Áreas superiores a 10.000 ha (dez mil hectares)
De 09/11/1964 a 04/10/1988 Áreas superiores a 3.000 ha (três mil hectares)
A partir de 05/10/1988 Áreas superiores a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares)

Fonte: elaborado por Eymmy Silva, a partir do Provimento nº 13/2006 (PARÁ, 2006)

Destaca-se que o período é referente ao registro propriamen-
te dito, e não à data que constar no suposto título e que os efeitos de 
bloqueio também se estendem a eventuais matrículas que delas tenham 
sido desmembradas (PARÁ, 2006). Ademais, o bloqueio da matrícula “é 
uma medida provisória e administrativa, que pode ser revista a qualquer 
momento, desde que a parte interessada prove a regularidade de seu títu-
lo, até mesmo regularizando, quando possível, juntos aos órgãos fundiá-
rios do Estado ou da União as suas posses nos limites constitucionais” 
(PARÁ, 2006, p. 2). 

No entanto, quando comprovada a legalidade do documento aqui-
sitivo de propriedade, poderá ser feito o desbloqueio, cujo pedido deve ser 
feito aos juízes das Varas Agrárias, conforme a IN nº 02, de 19 de março 
de 2007, da CJCI. No Pará, o desbloqueio e a requalificação foram objeto 

13 Nos considerandos do Provimento nº 13/2006-CJCI, há o registro de que devem ter 
sido expedidos, nesse regime, cerca de cinquenta a sessenta mil Títulos de Posse, 
com limites imprecisos e apenas uma pequena parte deles foi legitimada, entre-
tanto, ainda assim, quase um século depois, a partir da década de setenta, milhares 
deles foram indevidamente levados a registro nos Cartórios de Registro de Imóveis 
do Estado do Pará (PARÁ, 2006).
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de várias normas exaradas pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do 
Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Atualmente está em 
vigor o Provimento Conjunto nº 04/2021-CJCI-CJRMB. 

	 3.3	Cancelamento	de	registros	imobiliários

No que tange ao cancelamento de registros imobiliários vincu-
lados a títulos nulos, a Lei nº 6.015/1973, estabelece que as nulidades de 
pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independen-
temente de ação direta, mas que a matrícula também pode ser cancelada 
por decisão judicial (BRASIL, 1973, arts. 214 c/c 233, I).

Posteriormente, adveio a Lei nº 6.739/1979, que dispõe especi-
ficamente sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais. Em seu art. 
1º há a possibilidade de, a requerimento da pessoa jurídica de direito 
público ao Corregedor-Geral da Justiça, serem declarados inexistentes 
e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a um 
título nulo, ou feitos em desacordo com o art. 221 e seguintes da Lei 
nº 6.015/1973 (BRASIL, 1979), reforçando a possibilidade de realizar o 
cancelamento administrativo de registros imobiliários que tenham ori-
gem em um título nulo.

Em 2001, foram incluídos alguns dispositivos na Lei nº 
6.739/1979, devido à edição da Lei nº 10.267/2001. No art. 8º-B, por 
exemplo, verificado que terras públicas foram objeto de apropriação 
indevida por quaisquer meios, inclusive decisões judiciais, a União, o 
Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado, bem como seus 
respectivos órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de pro-
va da nulidade identificada, requerer o cancelamento da matrícula e do 
registro na forma prevista nesta Lei, caso não aplicável o procedimento 
de retificação de matrícula (BRASIL, 1979).

No estado do Pará, por exemplo, o caminho inicialmente esco-
lhido foi o ajuizamento das ações de nulidade e cancelamento da matrí-
cula, transcrições e averbações no registro de imóveis, que se mostrou 
ineficaz, como reconhece o Provimento nº 13, de 21 de junho de 2006, 
pela Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora de 
Justiça das Comarcas do Interior, do TJPA (ROCHA et al., 2019). 
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No Provimento nº 13/2006, o TJPA começa o combate à grila-
gem, ao admitir que existem problemas na regularização fundiária do 
estado do Pará e busca formas de resolvê-lo. Nesse sentido, a Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) defende “o cancelamento 
de títulos de imóveis que considera ‘de origem duvidosa’ e vê no bloqueio 
o primeiro passo para que os títulos sejam, em breve, cancelados e as ter-
ras destinadas à reforma agrária” (ROCHA et al., p. 398).

O referido provimento também estima que devem ter sido expe-
didos cerca de cinquenta a sessenta mil Títulos de Posse. O mesmo diplo-
ma legal aponta os problemas criados por esses documentos destacando 
seus limites imprecisos e o fato de que apenas uma pequena parte deles 
foi legitimada (TRECCANI, 2009).

Em 2010, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos de Pedido 
de Providência n.º 0001943-67.2009.2.00.0000, proferiu decisão firman-
do o entendimento de que é possível o cancelamento administrativo de 
matrículas imobiliárias. Logo, aquelas que estavam bloqueadas por for-
ça do Provimento nº 013/2006-CJCI também deveriam ser canceladas 
(BRASIL, 2010). 

Outra norma administrativa que se mostrou como um interes-
sante instrumento de combate à grilagem foi o Provimento nº 10, 2012/
CJCI/CJRM, que estipulou, em seu art. 4º, não seriam objeto de requa-
lificação, além das matrículas e registros decorrentes de títulos nulos de 
pleno direito, os assentamentos imobiliários vinculados a documentos 
que não configurassem a transferência da propriedade imóvel ou, ain-
da, a títulos não admitidos como registráveis pela lei nacional14 (PARÁ, 
2012). Esse entendimento foi mantido no Provimento Conjunto nº 
04/2021-CJCI-CJRMB atualmente em vigor.

O procedimento de cancelamento dos registros com vícios deve 
obedecer às disposições da Lei de Registros Públicos que determina em 
seu art. 252: “o registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus 

14 No entanto, assim como o desbloqueio, para os registros cancelados há o procedi-
mento de requalificação, que consiste no pedido administrativo para a restauração 
das matrículas e registros cancelados com base na decisão da Corregedoria Geral 
do Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 2º, provando o interessado o justo 
motivo (PARÁ, 2021). 
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efeitos legais (...)” (BRASIL, 1973). Mesmo com as limitações existen-
tes, o estado do Pará tem atuado no sentido de desenvolver alternativas 
que visem à resolução da grilagem de terras no Pará e suas consequên-
cias negativas no acirramento de conflitos entre grileiros e os grupos 
étnicos na região.

Por fim, é importante destacar que através da sugestão da Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) o TJPA criou a 
Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento 
das Questões Ligadas à Grilagem (CPMEAQLG), por meio da Portaria 
nº 271/2007 (ROCHA et al., 2019). A Comissão não só comprovou a 
existência de milhares de registros de origem duvidosa, como sugeriu a 
adoção de um provimento específico que regulamentasse o cancelamen-
to administrativo das matrículas nulas. Apesar de, naquele momento, o 
TJPA ter recusado essa forma de cancelamento, o Conselho Nacional de 
Justiça acatou os argumentos, conforme se verifica no Pedido de Provi-
dências nº 0001943-67.2009.2.00.0000 (PARÁ, 2009; BRASIL, 2010). 

 4. EXPERIÊNCIA DA CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA AMAZÔNIA DA  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ NO COMBATE À GRILAGEM 

A Clínica de Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA) é um 
espaço acadêmico-pedagógico vinculado ao Programa de Pós-graduação 
em Direito da Universidade Federal do Pará (PPGD/UFPA), onde pro-
jetos de pesquisa e extensão são coordenados por docentes do PPGD/
UFPA e executados por discentes da graduação e da pós-graduação. A 
CIDHA, além de promover a qualificação profissional, incentiva a prá-
tica de defesa dos direitos humanos e socioambientais dentre seus alu-
nos (UFPA, 2012). Na linha de ação agroambiental, a CIDHA desenvol-
ve pesquisas e fomento de políticas públicas de ordenamento territorial, 
gestão e manejo agroflorestal, regularização fundiária, reconhecimento 
de áreas quilombolas e comunidades tradicionais, demarcação das áreas 
indígenas e criação de unidades de conservação (UFPA, 2011), e vem 
contribuindo com a CPMEAQLG do TJPA, por meio de estudos, publi-
cações e levantamento de informações que possam subsidiar a Comissão 
no direcionamento de suas ações. 
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A CPMEAQLG foi criada no âmbito do TJPA por meio da 
Portaria nº 271/2007. Desde então vem solicitando aos Cartórios de 
Registros de Imóveis do Pará, às Corregedorias de Justiça das Comarcas 
dos Interiores e da Região Metropolitana de Belém do TJPA, bem 
como às Varas Agrárias, informações sobre os registros imobiliários 
bloqueados, desbloqueados, requalificados e cancelados pelos diferen-
tes provimentos, conforme determinação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

As informações apresentadas, inicialmente em forma de relató-
rios e posteriormente na forma de certidões de inteiro teor ou cópias dos 
registros imobiliários, durante os anos de 2007 a 2018 foram digitalizadas 
e parcialmente sistematizadas pelo Grupo de Trabalho (GT)  criado pela 
CPMEAQLG,  por meio da Portaria nº 01/2018, publicada no Diário de 
Justiça do TJPA de 03 de maio de 2018, cuja finalidade é analisar e sis-
tematizar as informações documentais e espaciais relativas à realidade 
agraria e ambiental do estado do Pará (PARÁ, 2018)15.

O GT conta com a participação da UFPA, através de represen-
tantes ligados à CIDHA, e teve seus trabalhos de sistematização realiza-
dos por discentes voluntários da graduação e pós-graduação seleciona-
dos no Edital 01/2018 da CIDHA/UFPA. O principal trabalho realizado 
consistiu na digitalização de toda a documentação disponibilizada pela 
Comissão, seguido do preenchimento de uma planilha com as informa-
ções relativas à identificação do imóvel, localização, dados de cadastros 
e as informações referentes aos bloqueios, desbloqueios, cancelamentos, 
encerramentos e requalificação dos registros imobiliários, bem como dos 
diferentes ofícios enviados e recebidos com essas informações. 

15 Dentre os considerandos da referida Portaria, menciona-se que o TJPA levou em 
consideração o trabalho desenvolvido na CIDHA/UFPA e apresentado na Reunião 
Ordinária da CPMEAQLG de 04 de abril de 2017, que comprovou que no Cadastro 
do INCRA constam vinte e cinco municípios que têm uma área cadastrada maior 
que seu território e que o mesmo acontece no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS), onde 
doze municípios têm uma área cadastrada acima de 100% de seu território e que, 
analisando 10.386 matrículas, dos mais de 700.000 registros existentes no estado, 
verificou-se que mais de quinze municípios têm uma área registrada maior que 
sua superfície e que a soma das áreas das matrículas bloqueadas no estado do Pará 
chega a ser quase quatro vezes superior à sua superfície (396,56%) (PARÁ, 2018).
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A terceira etapa do trabalho consiste em preencher a planilha 
com o extrato da cadeia dominial de cada um dos imóveis identificados, 
dentre aqueles que foram bloqueados e cancelados pelos provimentos 
retro mencionados, em especial aqueles com área acima de 1.500 ha (mil e 
quinhentos hectares) e eventuais desmembramentos e remembramentos. 

O Extrato de Cadeia Dominial é um instrumento técnico fun-
damentado na Instrução Normativa INCRA nº 28, de 24 de janeiro de 
200616, elaborado a partir do levantamento feito junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis e aos órgãos fundiários, com o objetivo de visualizar 
a sequência cronológica e legitimidade de todas as transmissões de pro-
priedade, ocorridas sobre um imóvel, a partir de sua titulação original 
pelo poder público até o último proprietário (INCRA, 2006). Permite, 
portanto, identificar o regular e legítimo destaque do imóvel do patrimô-
nio público ao particular, independentemente da dimensão do imóvel, 
podendo determinar se dado imóvel foi bloqueado ou cancelado devi-
damente, bem como se há outras irregularidades e indícios de fraudes 
no registro. O Extrato da cadeia dominial, no entanto, não permite que 
as informações especiais sejam analisadas, necessitando ao analista que 
disponha de outras tecnologias para fazê-lo. 

O Sistema Geográfico de Informação Fundiário (SIG Fundiário)17, 
desenvolvido pela UFPA, através do Laboratório de Integração de 
Informações Agrárias, Econômicas e Ambientais para Análise Dinâmica 
da Amazônia (IntegraData Amazônia), em parceria com o Ministério 

16 Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos administrativos visando pro-
mover qualificação das informações, implantar ação permanente e eficaz de fiscali-
zação de modo a imprimir maior eficiência e eficácia às ações pertinentes à fiscali-
zação cadastral de imóveis rurais, visando o combate a grilagem de terra e combate 
ao trabalho análogo ao de escravo.

17 A criação do sistema iniciou-se em meados de 2013, pela UFPA, para subsidiar o 
planejamento estratégico de ordenamento territorial rural e a digitalização do acer-
vo fundiário, espacialização das propriedades rurais e desenvolvimento de sistema 
computacional para auxiliar a modernização da gestão fundiária dos estados com 
a interoperabilidade exigida para dialogar com os mais importantes sistemas de 
cada estado; por exemplo, no estado do Pará: Sistema de Cadastro e Regularização 
Fundiária (SICARF), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Registro de 
Imóveis (SREI), e federais tal como o Sistema de Gestão Geográfica (SIGEF GEO) e 
SIGEF Titulação.
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Público do Estado do Pará, pode contribuir na organização e disponibi-
lização das informações levantadas pela CPMEAQLG e parcialmente sis-
tematizadas pela CIDHA, inclusive espacializar os imóveis apresentando 
a sua localização, conforme descrição da matrícula. 

Existem muitos sistemas que trabalham a parte documental dos 
imóveis e outros sua espacialidade. Na maioria das vezes, porém, esses 
sistemas não dialogam entre si e não permitem fazer o download dos 
documentos, entretanto, o SIG Fundiário reúne num único sistema a 
base documental e espacial, podendo incorporar as informações cons-
tantes no SIGEF Geo e CAR. Com a indexação de documentos são inse-
ridas no sistema as coordenadas geográficas de localização dos imóveis 
e assim se consolida o acesso que permite o registro das informações, a 
integração de documentos e a produção automática de mapas. O sistema 
facilita a identificação, indexação e localização das matrículas bloquea-
das, canceladas e requalificadas.

O sistema também auxilia na elaboração da cadeia dominial do 
imóvel, caso se tenha todas as informações, e possibilita conhecer o histó-
rico de compras e vendas de títulos de terra, ou qualquer outra forma de 
alienação; possibilita a busca por denominação, por nome do interessado, 
por registro imobiliário e pelo número do processo administrativo. E ain-
da identifica o status atual do registro imobiliário, ou seja, se está ativo, o 
que significa que não sofreu intervenção administrativamente pelos pro-
vimentos de bloqueio, cancelamento, desbloqueio, requalificação e tam-
bém de encerramento. 

Com o acervo tecnológico existente, a sistematização das infor-
mações cadastrais existentes em sistemas que se comuniquem ou em úni-
ca base documental e espacial, a resolução de conflitos fundiários e as 
dúvidas sobre a intrusão de imóveis rurais em áreas reivindicadas pelos 
povos e comunidades tradicionais podem ser resolvidas mais agilmente, 
sem que haja a perda de vidas humanas e a destruição da natureza.

A Constituição Federal (arts. 216, II; 188; 225, § 5º e 68 do ADCT) 
e as leis infraconstitucionais priorizam o reconhecimento dos direitos 
territoriais dos povos e comunidades tradicionais quando há disputa pelo 
mesmo espaço. Cabe agora ao Poder Público respeitar a hierarquia esta-
belecida pelos comandos constitucionais e as leis ordinárias.
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A titulação ou a afetação das terras em uma das categorias fun-
diárias (terra indígena, quilombo, reserva extrativista, reserva de desen-
volvimento sustentável, projeto agroextrativista e projeto de desenvolvi-
mento sustentável) não é uma faculdade, mas uma obrigação do Estado 
em reconhecer um direito pré-existente.

 CONCLUSÃO

O estado do Pará possui um número significativo de registros 
imobiliários bloqueados pelo Provimento nº 13/2006-CJCI/TJPA e poste-
riormente cancelados pela decisão do Ministro Gilson Dipp do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências n. 0001943 - 
67.2009.2.00.0000, determinando o cancelamento de registros imobi-
liários e matrículas considerados irregulares no estado do Pará, e pelo 
Provimento 02/2010-CJCI/TJPA. Essas informações ainda se encontram 
em fase de sistematização, mas é latente a existência de terras públicas 
irregularmente ocupadas por particulares que poderiam ser destinadas à 
regularização fundiária dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), 
uma vez que os direitos territoriais dos PCTs têm preferência em relação 
aos dos demais ocupantes.

A sistematização dessas informações deu um salto de 2018 a 2020, 
após a constituição do Grupo de Trabalho criado com a finalidade de orga-
nizar e analisar os dados registrais de imóveis bloqueados e cancelados e 
disponibilizados pela CPMEAQLG, mas ainda precisa avançar. Com a sis-
tematização das matrículas canceladas e a utilização e aplicação do geor-
referenciamento, conforme disposto no art. 10 do Decreto nº 4.449/2002, 
é possível fortalecer o combate à grilagem, além de subsidiar o Tribunal 
de Justiça do Estado nas ações de fiscalização das atividades registrais. O 
SIG Fundiário, conforme apresentado, pode contribuir para agilizar esses 
trabalhos e contribuir decisivamente no combate à grilagem por meio de 
uma tecnologia que permite integrar dados ambientais, agrários, fundiá-
rios e registrais em uma única plataforma, além de possibilitar a visuali-
zação do imóvel e possíveis sobreposições e irregularidades na ocupação.



194

Girolamo D. Treccani, José H. Benatti, Aianny N. G. Monteiro, Eymmy G. R. da Silva 
e Tatiane R. de Vasconcelos 

REFERÊNCIAS

BARBOSA, José de Arimatéia; BARBOSA, Ariane Silva; NETTO, Rui Barbosa. 
Aplicabilidade do Georreferenciamento no Registro de Imóveis. In: IV Seminá-
rio Internacional Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico. UNI-
CAMP. 2018. https://governancadeterras.com.br/wp-content/uploads/2018/03/
APLICABILIDADE-DO-GEORREFERENCIAMENTO-NO-REGISTRO-DE-
-IMO%CC%81VEIS-.pdf. Acesso em :19 fev.2021

BARRETO, Paulo; PINTO, Andréia; BRITO, Brenda; HAYASHI, Sanae. Quem é 
dono da Amazônia? Uma análise do recadastramento de imóveis rurais. Belém: 
IMAZON, março de 2008. Disponível em: https://imazon.org.br/quem-e-do-
no-da-amazonia-uma-analise-do-recadastramento-de-imoveis-rurais/. Acesso 
em: 05 jan. 2021. 

BENATTI, José Heder; SANTOS, Roberto Araújo; GAMA, Antonia Socor-
ro Pena. A grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira. Brasília: IPAM: 
MMA, 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Ministro Gilson Dipp, Corre-
gedor Nacional de Justiça, no Pedido de Providencias 0001943-67.2009.2.00.000. 
Brasília, 16 de junho de 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 out.1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm. Acesso em: 20 jan. 2021.

BRASIL. Constituição Politica do Império do Brazil (de 25 de Março de 1824). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
cao24.htm. Acesso em: 22 fev. 2021.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 
RJ, 24 fev. 1891. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-
cao/constituicao46.htm. Acesso em: 20 jan. 2021.

BRASIL. Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002. Regulamenta a Lei nº 
10.267, de 28 de agosto de 2001, que altera dispositivos das Leis nº. 4.947, de 6 
de abril de 1966; 5.868, de 12 de dezembro de 1972; 6.015, de 31 de dezembro 



195

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

de 1973; 6.739, de 5 de dezembro de 1979; e 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/d4449.htm. Acesso em: 14 nov. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971. Declara indispensáveis à 
segurança e ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa 
de cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia 
Legal, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/Decreto-Lei/Del1164.htm. Acesso em: 10 set. 2020. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro de 1987. Revoga o Decreto-lei 
nº 1.164, de 1º de abril de 1971, dispõe sobre terras públicas, e dá outras provi-
dências. Brasília, DF, 24 nov. 1987. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Decreto-Lei/Del2375.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Instrução Normativa nº 28, de 24 de janeiro de 2006. Dispõe sobre a 
regulamentação dos procedimentos administrativos visando promover qualifi-
cação das informações, implantar ação permanente e eficaz de fiscalização de 
modo a imprimir maior eficiência e eficácia às ações pertinentes à fiscalização 
cadastral de imóveis rurais, visando o combate a grilagem de terra e combate ao 
trabalho análogo ao de escravo. Brasília, DF, 24 jan. 2006. Disponível em: http://
antigo.incra.gov.br/media/docs/legislacao/instrucao-normativa/in_28_2006.
PDF. Acesso em: 16 fev. 2021.

BRASIL. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas 
do Império. Rio de Janeiro, RJ, 18 set. 1850. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros pú-
blicos, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 10 fev. 2021. 

BRASIL. Lei nº 6.739, de 05 de dezembro de 1979. Dispõe sobre a matrícula e o 
registro de imóveis rurais e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6739.htm. Acesso em: 14 fev. 2021. 

BRASIL. Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. Altera dispositivos das Leis 
nos 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de dezem-



196

Girolamo D. Treccani, José H. Benatti, Aianny N. G. Monteiro, Eymmy G. R. da Silva 
e Tatiane R. de Vasconcelos 

bro de 1996, e dá outras providências. Disponível: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/leis_2001/l10267.htm

BRASIL. Ministério de Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário. Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Incra. Livro Branco da Grila-
gem de Terras no Brasil. Brasília: Ministério de Política Fundiária e do Desenvol-
vimento Agrário, 1999.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária. Incra. Livro Branco da Grilagem de Terras no Brasil. 
Balanço 200-2001. Brasília: MDA, 2001.

DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. 

GREENPEACE. Grilagem de terras na Amazônia: negócio bilionário ameaça a 
floresta e populações tradicionais. 2005. Disponível em: http:www.greenpeace.
org.br/Amazônia/pdf/grilagem. Acesso em: 13 fev. 2021.

HOLSTON, James. Cidadania insurgente: Disjunções da democracia e da mo-
dernidade no Brasil. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

MAGALHÃES, Juraci Perez, A Propriedade Territorial no Brasil e as Terras do 
Distrito Federal. Rio de janeiro: América Jurídica. 2003.

MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no Brasil. Petrópo-
lis: Editora Vozes, 1985.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malhei-
ros. 42a ed. 2016.

MENDONÇA, Marinildes Costeira de. Relatório Final das Correições Extraordi-
nárias Referentes às irregularidades nos Registros de Terras Rurais no Estado do 
Amazonas. Manaus: Governo do Estado do Amazonas. Secretaria de Estado de 
Cultura, Turismo e Desporto, 2002. p. 14-15.

MOREIRA, Eliane. O Cadastro Ambiental Rural: A nova face da grilagem na 
Amazônia? Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio 
Ambiente - ABRAMPA. 07 jul. 2016. 15h42. Disponível em: https://abrampa.org.



197

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

br/abrampa/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=230&modulo=NOT%C3%-
8DCIA Acesso em: 16 nov. 2020

PARÁ. Tribunal de Justiça do Estado. Comissão Permanente de Monitoramento, 
Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem. Pedido de Providên-
cias n° 0001943-67.2009.2.00.0000.

PARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Corregedoria de Justiça das Co-
marcas do Interior. Provimento nº 013, de 21 de junho de 2006. Dispõe sobre a 
averbação de bloqueio de Matrículas de áreas rurais nos Cartórios do Registro 
de Imóveis nas Comarcas do Interior e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=3140. Acesso 
em: 10 fev. 2021.

PARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Corregedoria de Justiça das Co-
marcas do Interior. Provimento Conjunto n° 10/2012-CJCI-CJRMB. Disponível 
em: http://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=3210. 
Acesso em: 14 fev. 2021. 

PARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Corregedoria de Justiça das Co-
marcas do Interior. Provimento Conjunto n° 04/2021-CJCI-CJRMB. Disponível 
em: http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=955997. 
Acesso em: 22 fev. 2021. 

PARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Portaria nº 271, de 31 de janeiro de 
2007, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, uma Comissão Permanente 
de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem.

PARÁ. Portaria nº 1/2028 – CPMEAQLG. Constitui e nomeia grupo de trabalho 
para analisar e sistematizar as informações documentais e espaciais relativas a 
realidade agrária e ambiental do Estado do Pará. Belém-PA, 03, mai. 2018. Dis-
ponível em: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=-
MenuOrgao.show&id=7115&oOrgao=94. Acesso em: 16 fev. 2021.

PEREIRA, Kátia Duarte; AUGUSTO, Moema José de Carvalho. O sistema geo-
désico brasileiro e a lei de georreferenciamento de imóveis rurais. In: Congresso 
Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário–UFSC Florianópolis. 2004. Dispo-
nível em: https://www.academia.edu/download/50277656/artigo-_georreferen-
ciamento_e_cnir.pdf. Acesso em: 10 fev. 2021. 



198

Girolamo D. Treccani, José H. Benatti, Aianny N. G. Monteiro, Eymmy G. R. da Silva 
e Tatiane R. de Vasconcelos 

ROCHA, Ibraim et al. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de Direi-
to Agroambiental. 3 ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2019.

RODRIGUEZ, José Rodrigo. (Coord.). TRECCANI. Girolamo Domenico, BE-
NATTI, José Heder. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. LOUREIRO, Violeta 
Refkalefsky. SÁ, João Daniel Macedo. ALVES, Ana Carolina Pantoja. FARIA, 
Camila Salles de. HOLLANDA, Teresa Paris Buarque de. HIRATA, Alessandro. 
MINUICI, Geraldo. NASCIMENTO, Marcos de Sá. SELDERS, Maria Carolina 
Nery. MACHADO, Gustavo Campoli. Registros Públicos e Recuperação de Terras 
Públicas. Série Repensando o Direito. N° 48. Brasília: Ministério da Justiça, 2013. 
Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/volu-
me_481.pdf. Acesso em: 10 fev. 2021. 

TORRES, Mauricio. Grilagem para principiantes: guia de procedimentos básicos 
para o roubo de terras públicas. In: MARQUES, M.I.M. et al. Perspectivas de 
Natureza: geografia, formas de natureza e política. Annablume, 2018, p. 285-314.

TRECCANI, Girolamo Domenico. Violência e grilagem: instrumentos de aquisi-
ção da propriedade da terra no Pará. Belém: UFPA-ITERPA, 2001.

TRECCANI, Girolamo Domenico. O título de posse e a legitimação de posse 
como formas de aquisição da propriedade. Revista da Procuradoria Geral do Es-
tado do Pará. Belém: Paragraphics, 2009. Disponível em: https://direito.mppr.
mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/7TRECCANITitulodePosse.pdf. Acesso 
em: 01 jan. 2021. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). PROGRAMA DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO EM DIREITO. CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA AMAZÔ-
NIA (CIDHA). Sobre a Clínica. Linhas de Atuação. Ter, 11 set. 2011. Disponível 
em: http://www.cidh.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=2&Itemid=8. Acesso em: 16 fev. 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). PROGRAMA DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO EM DIREITO. CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA AMAZÔ-
NIA (CIDHA). Sobre a Clínica. Objetivos. Qua, 25 abr. 2012. Disponível em: 
http://www.cidh.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=2&Itemid=8. Acesso em: 16 fev. 2021.



 





201

 AGROECOLOGIA URBANA: SEMEANDO PRÁTICAS 
DE SUSTENTABILIDADE E BEM VIVER

Cleusa Maria Rossini1

Leonir Terezinha Uhde2

Daniel Rubens Cenci3

Fernanda Gewehr de Oliveira4 

Márcia Sostmeyer Jung5 

 RESUMO 

Na atualidade, o sistema alimentar mundial requer novos arran-
jos para produzir alimentos de qualidade e promover a sua distribuição 
de maneira mais justa e equitativa para toda a população, reduzindo 
assim, o problema da fome, respeitando os limites ambientais do planeta 
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e promovendo melhores condições de vida nas cidades. Neste cenário 
de preocupação com a sustentabilidade e fortalecimento da segurança 
e soberania alimentar, as práticas de agroecologia urbana têm se inten-
sificado em diversos países. Desse modo, esta forma de agricultura se 
apresenta como uma experiência que contribui para o desenvolvimento 
sustentável, capaz de reduzir os impactos ambientais, garantir a seguran-
ça alimentar e bem-estar da população, tornando-se uma ferramenta efi-
caz para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
na promoção do bem viver. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva 
analisar referências sobre o tema, refletindo acerca de conceitos, bases 
de dados e demais informações sobre a amplitude e a realidade com 
que a agroecologia é utilizada em diversos espaços urbanos para o cul-
tivo de alimentos de forma mais sustentável. Esta investigação é desen-
volvida por meio de estudo bibliográfico e documental, na construção 
de uma abordagem sistêmica do tema, sob a ótica dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030, consolidada no 
âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). 

PALAVRAS-CHAVE: Agenda 2030; Espaços urbanos; Soberania alimentar.

 INTRODUÇÃO

A agroecologia urbana apresenta-se como uma prática que pode 
contribuir para a conservação e uso sustentável da biodiversidade tan-
to em âmbito global como local. Esta forma de manejo e ocupação de 
espaços tem avançado por diversos países e se mostrado eficaz na produ-
ção e distribuição de alimentos mais saudáveis, no desenvolvimento e na 
melhora da qualidade de vida das comunidades que a praticam. 

Nesse sentido, a agroecologia é um instrumento importan-
te na efetivação de estratégias para viabilizar a produção de alimentos 
em pequena escala, principalmente em razão da baixa dependência de 
insumos. Isto posto, pretende-se aqui estabelecer uma discussão a par-
tir da hipótese de que a agroecologia se apresenta como uma experiên-
cia que contribui para o desenvolvimento sustentável, capaz de reduzir 
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os impactos ambientais, garantir a segurança alimentar e bem-estar da 
população tornando-se uma ferramenta eficaz para a concretização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na promoção do bem viver. 

De acordo com Leff (2015), a produção sustentável parte do 
saber e da participação das comunidades na apropriação e transformação 
de seus recursos ambientais, com suas formações simbólicas e o senti-
do de suas práticas sociais. Assim, a presente pesquisa objetiva analisar 
referências sobre o tema, refletindo acerca de conceitos, bases de dados e 
demais informações sobre a amplitude e a realidade com que a agroeco-
logia é utilizada em diversos espaços urbanos para o cultivo de alimentos 
de forma mais sustentável.

Para tanto, inicialmente faz-se um estudo sobre as práticas sus-
tentáveis da agroecologia. Na sequência, são apresentados os procedi-
mentos metodológicos deste estudo e, posteriormente, a análise sobre o 
que se utiliza em diferentes espaços urbanos para o cultivo de alimentos 
de forma mais sustentável. 

 2. PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS SUSTENTÁVEIS 

A agricultura urbana disseminou-se há poucas décadas, com 
movimentos surgindo em diversos países como México, Argentina, 
Brasil, Cuba, Chile, entre outros. Suas práticas sustentáveis inserem-
-se nos desafios relacionados à crescente urbanização em escala global, 
que gera demanda cada vez maior por alimentos. Por outro lado, pos-
sibilita uma alta produção de resíduos orgânicos, os quais podem ser 
aproveitados como adubação nas práticas agrícolas urbanas (AQUINO; 
MONTEIRO, 2005).

No Brasil, a partir da “Revolução Verde”, um grande estímulo 
foi direcionado à utilização de sementes híbridas selecionadas, de fertili-
zantes químicos, de agrotóxicos, de produtos veterinários e de máquinas 
agrícolas na agricultura, proporcionando um aumento significativo na 
produção alimentar. O problema da fome, no entanto, não foi efetiva-
mente solucionado, em virtude da má distribuição de renda e da desigual-
dade social que impedem o acesso à alimentação. Além disso, a prática 
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promoveu a exclusão social, com efeitos negativos à saúde humana e ao 
meio ambiente (NAVOLAR; RIGON; PHILIPPI, 2010; MENDONÇA; 
BOTELHO; FERNANDES, 2017).

Nas décadas de 70 e 80, buscando reverter os impactos econô-
micos e ambientais da agricultura convencional, iniciou-se no Brasil 
uma mobilização social em favor de uma nova proposta, conhecida 
como agricultura ecológica ou agroecologia, diferente em relação ao 
uso de insumos químicos e às tecnologias empregadas tradicionalmente 
(NAVOLAR; RIGON; PHILIPPI, 2010).

Neste contexto, a temática alimentação está presente em diversas 
pautas políticas de desenvolvimento econômico e de geração de emprego, 
relacionadas a questões ambientais, à mudança climática, à saúde, à inclu-
são social e à gestão dos resíduos, e é propícia para o início de uma aborda-
gem sistêmica destas questões. Construir sistemas alimentares nas cidades 
e ao seu redor emerge como fator fundamental para solucionar muitas 
crises que a sociedade moderna necessita enfrentar (RENTING, 2017).

A saúde e o bem-estar são fatores essenciais para a busca de 
mudanças na alimentação, e também constituem uma abertura para a 
constituição de mercados regionais e da demanda por produtos locais e 
orgânicos. Da mesma forma, a produção de alimentos em áreas urbanas 
e periurbanas oferecem possibilidades para a cooperação entre a gestão 
dos resíduos e da água a partir da perspectiva do funcionamento urbano. 
A agroecologia é a forma de produzir alimentos que surge intensamente 
nos planejamentos municipais e que permite restaurar e reforçar a admi-
nistração local e democrática sobre os sistemas produtivos de alimentos, 
considerada a essência da agroecologia urbana (RENTING, 2017).

Desta maneira, a agroecologia significa uma resistência aos mode-
los agrícolas depredadores, pois desenvolve uma nova agricultura, com 
saberes práticos para uma produção mais sustentável, que “se orienta ao 
bem comum e ao equilíbrio ecológico do planeta, como uma ferramenta 
para a autossubsistência e a segurança alimentar das comunidades rurais” 
(LEFF, 2002, p. 37). Além da segurança alimentar, que é o “direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantida-
de suficiente”, os movimentos sociais que defendem a agroecologia tam-
bém buscam a soberania alimentar, que consiste no direito de os povos 
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optarem, com autonomia, pelas políticas sobre o que, para quem e em que 
condições produzir (MACHADO, 2017; BENINCÁ; BONATTI, 2020).

Este movimento foi fortalecido pelo governo brasileiro, com 
a adoção de medidas concretas, por meio da instituição, em 2004, do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que 
transformou a agricultura urbana numa política pública federal com 
a criação do Programa de Agricultura Urbana (PAU), promovido pela 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN – 
e com a estruturação administrativa da Coordenação Geral de Apoio à 
Agricultura Urbana – CGAAU (BRASIL, 2011).

Neste contexto de desenvolvimento da agricultura urbana, a 
agroecologia representou a maneira de se produzir mais ajustada com 
base na legislação, trazendo um sistema agrícola sustentável com cará-
ter interdisciplinar, com diretrizes inter-relacionadas à proposta de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) adotada pelo Brasil, descrita 
no Artigo 3º da Lei 11.346/2006 – Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional – LOSAN. 

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimen-
tares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e 
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentá-
veis (BRASIL, 2006).

Neste ínterim, os movimentos agroecológicos promovem a sus-
tentabilidade ambiental, a segurança alimentar e mudanças sociais. Na 
mesma premissa, a agricultura sustentável, apoiando-se no respeito e na 
preservação do meio ambiente, na justiça social e na viabilidade econô-
mica da atividade, busca garantir para as gerações futuras o suprimento 
de suas necessidades e a qualidade de vida no planeta (NIEDERMAYER; 
PÁDUA; TURATTI, 2019).

A agroecologia utiliza princípios ecológicos próprios para 
o planejamento e manuseio das atividades agrícolas urbanas, com a 
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substituição dos materiais externos por insumos obtidos mediante pro-
cessos naturais, que buscam maior fertilidade natural do solo e o controle 
biológico de doenças e pragas. Estes princípios agroecológicos são apli-
cados por meio de práticas que levam à reciclagem dos nutrientes e da 
matéria orgânica, a ciclos fechados de energia, à manutenção do solo e 
da água e ao equilíbrio natural entre as doenças e seus inimigos naturais, 
que são processos essenciais para dar continuidade à produtividade da 
Agricultura Urbana (ALTIERI et al., 2017).

A plenitude das operações agrícolas urbanas consiste na associa-
ção entre vários fatores, dentre eles a diversidade das plantas e um solo com 
matéria orgânica elevada e microbiologia heterogênea. Os solos com gran-
de percentual de matéria orgânica e atividade biológica intensa possuem 
fertilidade elevada e presença de microrganismos que atuam positivamen-
te, evitando a ocorrência de doenças e pragas. O manejo do solo, da água 
e das pragas constitui uma ferramenta que permite fortalecer a qualidade 
do solo, o vigor das plantas e a produção agrícola (ALTIERI et al., 2017).

Seguem, a seguir, os princípios agroecológicos para o desenvolvi-
mento de plantações diversificadas e produtivas nas cidades:

1. Aumentar a reciclagem da biomassa, otimizando a decomposi-
ção da matéria orgânica e o ciclo dos nutrientes. 
2. Melhorar a biodiversidade funcional – inimigos naturais, anta-
gonismos, biota do solo etc., pela criação de habitats apropriados. 
3. Oferecer as condições do solo mais favoráveis possíveis para o 
crescimento das plantas, manejando a matéria orgânica e estimu-
lando a atividade biológica no solo. 
4. Minimizar as perdas de energia, água, nutrientes e de recur-
sos genéticos por meio da conservação do solo e da água e da 
agrobiodiversidade. 
5. Diversificar as espécies e os recursos genéticos no ambiente e no 
nível da paisagem.
6. Estimular as interações biológicas benéficas entre os compo-
nentes da agrobiodiversidade, promovendo os processos ecológi-
cos básicos (ALTIERI et al., 2017).
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 A agroecologia tem se tornado tema de múltiplos debates, pes-
quisas e estudos em diferentes segmentos da sociedade, bem como de 
algumas iniciativas governamentais. Em agosto de 2012, por exemplo, 
como incentivo à produção alternativa ao modelo predatório, o governo 
federal, por meio do Decreto nº 7.794, instituiu a Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). A PNAPO tem por obje-
tivo “integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras 
da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecoló-
gica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de 
vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e 
da oferta e consumo de alimentos saudáveis” (BRASIL, 2012; BENINCÁ; 
BONATTI, 2020).

Dessa forma, a agroecologia representa o manejo ecológico dos 
recursos naturais por meio de ação comunitária coletiva, capaz de pro-
mover o amplo acesso aos alimentos com melhor qualidade e, com isso, 
garantir a segurança alimentar e nutricional (SEVILLA-GUZMÁN, 2009; 
MOURA; SOUZA; CANAVESI, 2016). 

A Agenda 2030, aprovada em dezembro de 2015 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, é um guia de ação estratégica para o alcance do 
desenvolvimento econômico, social e ambiental por parte dos 193 países 
que a subscreveram.

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 
169 metas colocam a dignidade e a igualdade das pessoas no centro do 
desenvolvimento. Para a consolidação da Agenda 2030, o ODS 17 propõe 
reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável com ênfa-
se nas parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conheci-
mento (NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Por conseguinte, a Agenda representa uma importante contribui-
ção para a agroecologia e vice-versa, por meio dos objetivos e metas, que 
precisam ser executados de maneira interligada aos ODS, que são abran-
gentes e envolvem temas de desenvolvimento social e econômico, incluin-
do pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gêne-
ro, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.

Exemplificando mais precisamente sobre a contribuição da 
agroecologia para a efetivação da Agenda 2030, tomamos o 2º ODS, que 
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tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, garantindo o 
acesso de todos a alimentos seguros e nutritivos, por meio de uma pro-
dução mais sustentável. Ainda, o 3º ODS, que versa sobre a promoção da 
saúde e do bem-estar, definindo metas para este fim, como a redução da 
mortalidade infantil, e o 12º ODS, que busca assegurar a produção e o 
consumo sustentáveis para todos. As metas são definidas no sentido de 
promover programas de produção e consumo sustentáveis, com gestão 
sustentável e uso eficiente dos recursos naturais, bem como a diminuição 
do uso de produtos químicos e poluentes no ambiente e a redução do 
desperdício de alimentos. 

Assim, a agroecologia representa uma experiência que con-
tribui para a sustentabilidade, pois trabalha com o máximo fortale-
cimento do agroecossistema, evitando que este dependa de insumos 
externos, especialmente daqueles provenientes de energia não-reno-
vável e, deste modo, reduzindo os impactos ambientais, garantindo a 
segurança, a soberania alimentar e o bem-estar da população, tornan-
do-se uma ferramenta eficaz para que se concretizem os Objetivos de 
Desenvolvimentos Sustentável. 

 3. METODOLOGIA 

A metodologia empregada é bibliográfica e documental, e consis-
te na análise de referências sobre o tema, com ou sem tratamento, mas que 
refletem conceitos, base de dados e demais informações sobre a amplitu-
de e a realidade com que a agroecologia é utilizada no espaço urbano. 

As fontes incluem artigos, organizações da sociedade civil, bem 
como bancos de dados existentes e meios de comunicação. A principal 
base bibliográfica é a Revista Urban Agriculture (2017), em que a agroe-
cologia urbana é relatada, assim como a apresentação de diversos estudos 
de caso, os quais foram selecionados pela relevância do assunto, mediante 
a manutenção e atualização de cada caso nas fontes oficiais.  

Quanto às palavras-chave, remetemos ao movimento ecológico e 
a práticas comunitárias, em razão de a agroecologia ter como característica 
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a união de diversas pessoas, em formato de grupos ou redes, frisando que 
o espaço escolhido é a cidade em si, em âmbito mundial, excluindo o 
tamanho populacional. 

 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

	 4.1	A	cidade	sob	o	enfoque	da	agroecologia	urbana:	 
	 	práticas	existentes

A cidade é um local que abriga todo tipo de vida. Muitas vezes, 
as definições de órgãos estatísticos acabam criando um distanciamento 
entre o urbano e o rural por mais que as populações estejam concentra-
das no meio urbano, nada retira o direito ao seu bem-estar. É preciso que 
haja aproximação entre as práticas que antes eram específicas do campo 
no meio urbano, como é o caso da agroecologia, por esta ser adaptável e 
benéfica em qualquer ambiente.

Para complementar, Almeida e Biazoti (2017, p. 23) reforçam a 
existência da dualidade entre urbano e rural, como se o primeiro se rela-
cionasse apenas com serviços, produções, consumo e inovação, distante 
da abordagem do segundo, que seria um espaço natural, de produção de 
alimentos e práticas agrícolas. Os autores, inclusive, trazem duas aborda-
gens diferentes e reflexivas: “agroecologia para a cidade”, que confirma os 
espaços rurais dentro do território onde a agricultura é orientada para o 
abastecimento da cidade, e “agroecologia na cidade”, que seria as memó-
rias e práticas da agricultura transferidas para o estilo de vida urbano. 
Acrescentando que a agroecologia surge em contextos mais urbanizados 
e “envolve uma grande diversidade de temas, atores, e de diálogo com as 
especificidades desses contextos”. Sob essa perspectiva,

Agroecologia urbana é uma prática que, embora possa ser similar 
a várias iniciativas de “agricultura urbana” surgidas do desejo de 
reconstruir os laços comunitários e promover sistemas alimenta-
res sustentáveis, vai um passo além: posiciona-se claramente em 
termos ecológicos, sociais, políticos e econômicos (TORNAGHI; 
HOEKSTRA, 2017, p. 3).
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Com o amparo dessa visão, é preciso afirmar que o termo agroeco-
logia ainda está longe de ter um conceito definido, é uma construção distante 
de uma descrição comum. Com a agroecologia no viés urbano, é necessária 
a criação, dentro do sistema, de condições que favoreçam a incorporação da 
produção e do consumo de alimentos em todas as suas dimensões. Ainda, 
valorizar o alimento e o modo como ele é produzido levando em conta a 
ampla conexão existente, por exemplo, social e ecológica, para que esta pos-
sa influenciar novas decisões no dia a dia (DEH-TOR, 2017).

Figura 1 - Projetos realizados em diversos países, evidenciando a relação urbana e 
a agroecologia

 

Fonte: Criação dos autores com base nos textos da Revista “Urban Agriculture” (2017).

  Just Food Farm: O projeto foi criado em 1999, por membros da 
comunidade preocupados com a segurança alimentar, em bus-
ca de alternativas locais que pudessem tornar a cidade mais verde, 
como hortas e desenvolvimento econômico comunitários. Apenas 
em 2011 tornou-se uma organização sem fins lucrativos que in-
clui membros, financiadores, parceiros comunitários e voluntários. 
Atualmente, existe uma incubadora de cozinha em parceria com a 
Natural Gourmet. Tem como missão um sistema alimentar vibrante, 
justo e sustentável. Todos os projetos são realizados na comunidade. 
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Possui aproximadamente 60 hectares, arrendados pelo período de 
25 anos. Desenvolvem projetos, oficinas, produções arbóreas e pro-
gramas ambientais para jovens e imigrantes. O programa “Start-up 
Farm” possui também como foco a produção agrícola urbana, e or-
ganiza essa produção em pequena escala, em qualquer ambiente, en-
tre outros diversos programas (MONT, 2017). 

  Projeto melhorar a resiliência climática da cidade de Gorakhpur: 
Tem como objetivo desenvolver modelos produtivos resilientes às 
mudanças climáticas, integrando agricultura e horticultura em con-
textos periféricos, aumentar a segurança alimentar, assegurar a sus-
tentabilidade, prevenir enchentes na cidade e introduzir o manejo 
sustentável. (WAJIH; MEIJBOOM: DUBBELING, 2017).

	Vila de Sa’owac: Baseado no conhecimento tradicional de plantas ali-
mentares, mantém sua identidade cultural que atua na construção de 
um sistema produtivo agroecológico. É um exemplo de metabolismo 
urbano sustentável, além de oferecer um modelo para agricultores 
periurbanos de pequena escala. (CHANG, 2017).

  La Boldina: É um projeto desenvolvido por um grupo que cultiva 
alimentos por toda a cidade; inclui hortas escolares, espaços ocu-
pados, assentamentos administrados pela prefeitura e uma pequena 
fazenda. (YAP; CASTROVIEJO, 2017).

	Agricoltura Nuova: Foi fundada em 1977 por um grupo de jovens 
desempregados, trabalhadores e agricultores que visavam a operação 
agrícola orgânica e multifuncional de criar empregos na agricultura 
e a construção de uma área com valor ambiental por meio da ocu-
pação. Há outros movimentos em Roma que lutam pela segurança 
alimentar, e que resistem e instituem agroecologia em espaços urba-
nos. Hoje o projeto conta com diversas atividades, como restaurante, 
clube de equitação, ponto de venda, fazenda educacional, cafeteria, 
área de acampamento e pizzaria (LEDANT, 2017).

  Moinho Maré: Projeto de aproveitamento do ritmo cíclico dos ma-
res, por meio do qual são moídas anualmente cinco toneladas de tri-
go rico em proteína, cultivado localmente. (FARREL, 2017).
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  Florestas Alimentícias: é um fenômeno crescente na Holanda. 
Existem 54 florestas alimentícias, ocupando cerca de 103 hectares. O 
objetivo vai desde a pesquisa, interação social e educativa. (GROOT; 
VEEN, 2017).

	Piaus – Programa Integrado de Agricultura Urbana e Suburbana: É 
um dos 7 programas mais importantes do Ministério da Agricultura 
(MINAG). Reúne 6 ministérios e 16 outras instituições para a cria-
ção de atividades em 31 subprogramas, os quais estão relacionados 
com princípios agroecológicos, uso da terra, fertilidade do solo, adu-
bação orgânica, etc. (FERNANDEZ, 2017).

  Projeto Agrupar (Projeto de Agricultura Urbana Participativa): É 
uma iniciativa do governo local de Quito para melhorar a qualida-
de de vida da população vulnerável do Distrito Metropolitano pela 
prática de atividades agrícolas, com a geração de empregos, melho-
ria ambiental e inclusão social. O projeto teve início em 2002, e a 
partir disso foi discutida a proposta de um decreto sobre o tema 
(POGREBINSCHI, 2017). É baseado em práticas agroecológicas e 
orgânicas para promover a sustentabilidade e resiliência urbanas, 
fomentar a venda direta, a inclusão econômica e social e o consu-
mo responsável. Atualmente, a prefeitura de Quito (Equador) apoia 
1.300 unidades produtivas e mais de 30 hectares. (DUEÑAS, 2017).

  Muda – Movimento Urbano de Agroecologia: É um movimento 
aberto, apartidário e independente, formado por pessoas que bus-
cam maneiras novas de viver, de acordo com os preceitos da agroe-
cologia, do cuidado com a terra e do agricultor. Atua para a cons-
trução de políticas públicas e sensibilização por meio de cursos e 
oficinas; apoia o mapeamento de iniciativas da agricultura urbana e 
periurbana (AUP), mutirões agroecológicos e construção de rede de 
agroecologia em São Paulo. O Muda auxilia diversos projetos locais, 
como: espaço muda de cultura orgânica, bora plantar e cidades co-
mestíveis. Além disso, reúne produtores, voluntários e a comunidade 
(MUDASP, 2021).

 Cooperativa Mista Solidária Movimento Utopia e Luta – Consul 
(POA/RS): Em 2005, durante o Fórum Social Mundial, houve o ques-
tionamento sobre os prédios desocupados na cidade de Porto Alegre/
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RS, e assim foi criada a Cooperativa Consul, com o objetivo de apoiar 
atividades de plantio. Com o apoio da Petrobras, em 2009, foi possível 
instalar uma padaria, uma horta hidropônica, uma lavanderia, uma 
oficina de costura e a impressão de camisetas, no entanto, estas ini-
ciativas não obtiveram muito êxito nas atividades econômicas. Já em 
2016, uma ONG alemã investiu em cada atividade econômica locali-
zada dentro do prédio, doando um salário-mínimo por mês durante 
um ano e meio, resultando em uma parceria com dois restaurantes 
importantes. Após conflitos de interesse, apenas duas atividades estão 
mantidas: a padaria e a horta hidropônica.  A Cooperativa utiliza es-
paços urbanos para feiras de produtos orgânicos e eventos diversos. 
O desafio ainda perdura quanto à estruturação de mais atividades 
econômicas e de encontrar pessoas que tenham o mesmo objetivo. O 
seu potencial está no compartilhamento do conhecimento, de gerar 
renda e de organizar formas de produção. Membros cultivam pés de 
alface e rúcula no 9º andar de um prédio, em um terraço de 60 m2 na 
Avenida Borges de Medeiros, local onde as mudas são cultivadas em 
estufas para proteção de pestes e da poeira urbana (SOUTO, 2017).

  ECOVIDA: Seu marco inicial é o ano de 1988, por meio da or-
ganização de ONGs e de agricultores da Região Sul do Brasil. É 
uma rede horizontal e descentralizada que tem como base coope-
rativas, grupos informais e famílias produtoras nos três Estados 
(Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul). Tem como missão 
desenvolver e multiplicar iniciativas da agroecologia, resgatar o sa-
ber popular, reconhecer e respaldar famílias, grupos e associações, 
aproximar de forma solidária famílias do campo e da cidade, entre 
outras. Do mesmo modo, a rede tem certificação participativa em 
torno dos produtos orgânicos e há credibilidade em todo o proces-
so. A certificação participativa tem sido trabalhada com um caráter 
pedagógico e união de esforços entre os agricultores, consumidores 
e técnicos, ou seja, é um processo de interação entre os envolvi-
dos e o que envolve os produtos a serem certificados. Atualmente, 
possui 27 núcleos regionais, envolvendo 352 municípios, 340 gru-
pos de agricultores (aproximadamente 4.500 famílias) e 20 ONGs 
(ECOVIDA,2021). 
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Como se pode verificar, as vantagens que surgem com uma 
rede de agricultura urbana são inúmeras: a troca de saberes, a identida-
de coletiva e de movimentos, o conhecimento de experiências e outras 
iniciativas, além do trabalho com princípios contra a cultura atual. A 
agroecologia tem como características: integração, economia solidária/
associativismo, justiça social, inclusão e igualdade, defensivos naturais, 
controle biológico, harmonia e convivência (CEPAGRO, 2009). 

Para Monteiro e Mendonça (2004), a agricultura urbana vai além 
da produção de alimentos, como a vinculação e o cuidado entre ambien-
te e plantas, o resgate cultural e a possibilidade de recuperar e ter novas 
sociabilidades que se perderam no meio urbano, gerando maior autono-
mia das populações. 

Para Aquino e Assis (2007, p. 148), a partir dessas experiências 
urbanas se percebe a revalorização de áreas úteis à produção de alimen-
tos para consumo próprio ou comercialização, a melhora nas dietas das 
famílias, a reinserção social em áreas marginalizadas e a recuperação das 
condições ambientais. Acrescentam, ainda, a importância da “agricultura 
urbana enquanto fenômeno socioeconômico, caracterizando-se a opção 
por sistemas de produção com base na agroecologia como mais adequa-
dos à realidade dos agrossistemas urbanos”. 

Dessa forma, de acordo com o exposto, podemos referir o desen-
volvimento existente na agroecologia urbana com o bem viver, o qual 
“apresenta-se como uma oportunidade de construir coletivamente novas 
formas de vida” (ACOSTA, 2016, p. 77). Como podemos ver, a maio-
ria dos projetos citados anteriormente possuem uma vertente de grupos 
excluídos e de lutas populares que objetivam um desenvolvimento alte-
rativo por vias alternativas; e é disso que se trata o bem viver, segundo o 
autor. Isto porque o desenvolvimento atual está exaurido, novos cenários 
e vias são necessárias, sobretudo em relação a projetos-pilotos e expe-
riências novas, posto que o desenvolvimento sustentável reside na com-
preensão da realidade e no quanto esta deixa de ser viável, delineando 
alternativas para que mudanças ocorram no futuro (GUILLÉN, 2004). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A agroecologia urbana se apresenta como uma alternativa capaz 
de integrar o social, a dimensão espacial e territorial, a econômica e a 
ambiental, oferecendo à humanidade a segurança alimentar e nutricio-
nal como prioridade, unindo a necessidade de produção de alimentos e a 
distribuição justa, pois, ao aproximar saberes e práticas integradas, pode 
representar o avanço, mesmo que de forma gradual, de uma nova proposta. 

Os espaços diversificados da inserção da agroecologia eviden-
ciam as contribuições desta prática no urbano para além do produzir o 
alimento, mas como uma rede que aposta na relação de confiança entre 
quem produz e quem consome, na criação de novas alternativas e estilos 
de produção, a fim de promover mudanças de hábitos de consumo, bem 
viver e benefícios para a sustentabilidade.

Diante do exposto, confirma-se a hipótese inicial de que a agroe-
cologia se apresenta como uma experiência que contribui para o desen-
volvimento sustentável, capaz de reduzir os impactos ambientais, garantir 
a segurança alimentar e bem-estar da população, tornando-se uma fer-
ramenta eficaz para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimentos 
Sustentável na promoção do bem viver. 

Conclui-se que a agroecologia representa um instrumento pro-
motor dos ODS, porém, que ainda é necessária uma atuação mais efe-
tiva e interligada da sociedade. Mesmo havendo o interesse de agentes 
públicos ou privados em propagar a agroecologia urbana, no entanto, o 
que se tem é insuficiente e requer investimento e incentivo para que as 
comunidades possam ter acesso a essas novas ideias e aos projetos que 
são executados no âmbito local, por meio de apoio técnico, palestras e 
reuniões. A agroecologia, antes de ser um novo modo de produção, é 
um modo de integrar a vida e o bem viver de um determinado espa-
ço, seja ele urbano ou não, uma vez que depende muito mais de união 
do que de incentivos financeiros, e os estudos de caso apresentados 
demonstram exatamente isso. 
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(ICMS) NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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 RESUMO

A presente pesquisa surgiu diante da problemática da (in)eficáfia 
da Lei Kandir, na busca de compensação dos impostos sobre a circulação 
de mercadorias e serviços (ICMS) no agronegócio brasileiro, tendo como 
problemática central analisar se tal legislação é eficaz ou não, para a fina-
lidade proposta. Destarte, valeu-se de pesquisa bibliográfica, buscando 
embasamento do tipo qualiquantitativo para tentar desvendar a proble-
mática posta. Neste sentido o artigo foi estruturado em três capítulos, no 
primeiro capítulo foi abordado sobre o percurso histórico, os impactos e 
as alterações legislativas ocasionadas pelo surgimento da Lei Kandir; no 
segundo capítulo foi abordado sobre a hipótese de desoneração do ICMS 
e o processo de compensação ocasionado pelo seguro-receita; e o terceiro 
e último capítulo foi realizada uma análise sobre a eficácia da Lei Kandir 
no cenário do agronegócio brasileiro. Ao passo da estrutura segmenta-
da do artigo verifica-se que além de teoricamente inovadora e aparente-
mente resolutiva, a Lei Kandir oferece significativos benefícios fiscais ao 

1  Mestra em Direito Agrário pelo PPGDA/UFG, especialista em Direito e Processual 
Civil, Advogada, Professora e Coordenadora de Curso na Faculdade Serra da Mesa. 
E-mail: isabellphn@hotmail.com.

2  Graduanda em Direito pela Faculdade Serra da Mesa. E-mail: heloborgesnasc@hot-
mail.com. 
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Agronegócio, graças a ela os exportadores / produtores rurais conseguem 
reduzir custos e ganhar competitividade no mercado internacional.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Kandir; Eficácia; Compensação; ICMS; 
Agronegócio. 

 INTRODUÇÃO

A lei complementar 87/1996 denominada de Lei Kandir, viabi-
lizou significativas mudanças no agronegócio, no que tange a desone-
ração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
incentivando a exportação de produtos primários e semielaborados, 
objetivando maior competitividade das mercadorias brasileiras no 
mercado internacional.

De acordo com informações oficiais encontradas no site da 
Secretaria de Economia do Estado de Goiás (2020) o ICMS (Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), o qual 
é de competência dos Estados e do Distrito Federal, constitui a principal 
fonte de arrecadação do Governo do Estado de Goiás. O valor da alíquo-
ta do ICMS sofre variações de estado para estado, porém a maioria dos 
estados utiliza uma alíquota de 17% do preço da mercadoria. O ICMS é 
pago de maneira indireta, pois já está incluído nos preços dos produtos. 

O imposto em questão é devido por qualquer pessoa ou empresa 
que realize atividade que caracterize ação comercial, operações de cir-
culação de mercadorias (venda, transferência, transporte, entre outros) 
ou serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e comuni-
cações. Algumas atividades são isentas da cobrança de ICMS, definida 
na Legislação Tributária Estadual (SECRETARIA DE ECONOMIA DO 
ESTADO DE GOIÁS, 2020).

Destarte, vale ressaltar que ao comprar qualquer coisa, o consu-
midor pode até não ver, mas já está pagando o ICMS que está incluso no 
valor do produto. Dessa forma verifica-se que a Lei Kandir possui uma 
considerável relevância, não apenas para o campo teórico, mas para a 
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realidade socioeconômica do país, pois a mesma diz respeito ao principal 
imposto de alguns Estados, como é o caso de Goiás. 

A presente investigação propõe analisar a eficácia da Lei Kandir 
sobre as perspectivas do processo de compensação dos estados pelos pre-
juízos sofridos com a desoneração do ICMS, bem como a implementação 
do “seguro-receita” visando, em tese, o ressarcimento de possíveis percas 
da arrecadação dos tributos que visam, por fim, consolidar o agronegó-
cio, haja vista que o agronegócio brasileiro é um dos mais representativos 
do mundo, no que tange a dinâmica de exportações de matéria prima.

Graças aos benefícios fiscais da  Lei Kandir, os exportadores / 
produtores rurais conseguem reduzir custos e ganhar competitividade 
no mercado internacional. Desde a sua implementação, o país ampliou 
sua participação agropecuária no comércio exterior e gerou várias fontes 
de emprego e renda. 

Dito isso, apesar dos benefícios brevemente apresentados essa 
lei é polêmica e motivo de debate entre os governadores dos Estados e 
Distrito Federal e o Governo Federal. Afinal, com a isenção do ICMS, 
os Estados arrecadam menos impostos para garantir investimentos. 
Depara-se então com a seguinte problemática: Apesar de gerar benefícios 
ao agronegócio, a Lei Kandir reduz a arrecadação de ICMS, seria isso 
vantajoso aos Estados? 

Essa disputa existe no cenário nacional desde 1996 (mil nove-
centos e noventa e seis) quando a Lei Kandir exonerou as exportações 
de todos os tributos, inclusive estaduais, e remeteu a uma outra lei com-
plementar como seriam feitas as compensações aos estados e ao Distrito 
Federal. Tal lei só foi sancionada agora em 2021 (LIBRELON, 2021).

Desta feita, objetivo é compreender a eficácia da Lei Kandir no 
processo de compensação, utilizando o mecanismo do “seguro-receita”, 
a fim de estabilizar a economia brasileira e, por conseguinte, consolidar 
o agronegócio como um dos principais setores da economia nacional, 
gerador de empregos para a população brasileira.

Valeu-se da pesquisa bibliográfica interdisciplinar, dotada de 
dados quantitativos e qualitativos, a fim de compreender o objetivo pro-
posto, buscando uma solução para a problematização. A pesquisa versa 



226

Isabel Christina G. Oliveira e Heloísa Borges Nascimento 

sobre tema polêmico e que não se esgota em uma simples investigação, 
assim sendo, visa mais a construção de proposições e reflexões do que 
uma conclusão propriamente dita. 

Nesse sentido, o referencial teórico permite identificar elementos 
coerentes para a análise das perdas de arrecadação ocasionadas pela deso-
neração do ICMS sobre as exportações agropecuárias, norteando o estudo 
da Lei Kandir, a fim de compreender a metodologia de compensação sob 
a ótica do “seguro-receita”, permitindo o alcance do objetivo proposto.

Como resultados parciais, preliminarmente, este trabalho apre-
senta a lei Kandir não está sendo eficaz pois há muitos conflitos no que 
tange a desoneração do ICMS acerca do processo de compensação e sua 
viabilidade econômica na criação do mecanismo de “seguro-receita”. E, 
por conseguinte, as alterações legislativas da Lei Kandir que impactaram 
e estão impactando o agronegócio brasileiro, ocorrem principalmente 
nesse processo de exportação de produtos agropecuários de classe pri-
mária e semielaborados.

 2. LEI KANDIR: BREVE HISTÓRICO, IMPACTOS E ALTERAÇÕES   
 LEGISLATIVAS 

É importante esclarecer que o Sistema Tributário Nacional foi 
instituído pela Lei nº 5172, de 25 de outubro de 19663, e na Seção II, do 
Título IV, artigo 52 usque ad 58, estabelecia a então competência esta-
dual para tributar sobre a circulação de mercadorias, base de cálculo, 
fato gerador, não-cumulatividade e outros elementos indispensáveis à 
sua aplicabilidade. 

No entanto, o texto foi revogado por ocasião da edição do Decreto 
– Lei nº 406, de 31 de dezembro de 19684, que estabeleceu parâmetros 
gerais de Direito Financeiro, aplicáveis aos impostos sobre circula-
ção de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza. Buscando 

3 BRASIL. Lei 5172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm. Acesso em: 25/12/2020. 

4 BRASIL. Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm. Acesso em: 025/12/2020. 
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a organização da tributação e do orçamento, a Assembleia Nacional 
Constituinte discutiu profundamente o assunto, e o debate resultou 
na inserção do Título IV – com a denominação “Da Tributação e do 
Orçamento”, no texto da Constituição Federal da República Federativa 
do Brasil, promulgado no dia 05 de outubro de 1988. 

Em sua origem, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
sobre prestação de Serviços (ICMS), encontrava-se previsto no art. 155, I, 
b, e depois, em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional nº 
3, de 17 de março de 1993, passou a ser previsto no art. 155, inciso II, com 
redação idêntica à anterior, que estabeleceu como sendo de competência 
exclusiva dos Estados e do Distrito Federal, a criação de imposto sobre: 

(...) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre pres-
tações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior (BRASIL, 1988). 

O ICMS é de espécie tributária antiga e amplamente conhe-
cida entre os brasileiros. Conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, et al 
(2018) Na origem, pela Constituição de 1891, os estados, foi atribuída 
a competência para a instituição do Imposto do Selo, estes dispunham 
de uma competência para os estados tributarem ‘indústrias e profis-
sões’ (art. 9º § 4º). Estas duas modalidades de tributos foram a base de 
incidência de uma tributação sobre atos e negócios jurídicos e sobre a 
produção e prestação de serviços, de caráter monofásico e, portanto, 
cumulativo. Com a Constituição de 1934 foi atribuído aos Estados o 
‘Imposto de Vendas Mercantis’, que logo em seguida viu-se substituído 
pelo ‘Imposto de Vendas e Consignações-IVC’, posteriormente mantido 
pelas Constituições de 1937 e de 1946. 

Para J. J. Gomes Canotilho, et al (2018) este era um imposto 
plurifásico e cumulativo, o qual incidia sobre cada venda realizada com 
a mesma alíquota, sem possibilidade de deduções dos valores pagos nas 
operações anteriores. Em 1965, acompanhando os reflexos das refor-
mas ocorridas nos sistemas dos diversos países europeus, a Emenda 
Constitucional nº 18/65 extinguiu o referido imposto, substituindo-o 
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pelo ‘Imposto de Circulação de Mercadorias – ICM’, com a caracterís-
tica de ser plurifásico e não cumulativo [...] Ainda nos dias de hoje, 
é importante refletir sobre o conteúdo da exposição de motivos da 
proposta de reforma tributária, presente na Emenda Constitucional 
n.18/65, amparada numa pretensão de atualização dos novos modelos 
de tributação, baseados no valor acrescido, em prejuízo dos regimes de 
tributação monofásica ou cumulativa, para alcançar um modelo que 
permitisse evitar integração vertical de empresas e garantisse uniformi-
dade de carga tributária, independentemente da extensão do circuito 
econômico, e que eliminasse os efeitos econômicos negativos da cumu-
latividade nas cadeias plurifásicas. O regime previsto na Constituição 
Federal de 1988, em certa medida, corresponde à fase mais adiantada 
de todas essas tentativas de acomodação entre incidência tributária e 
suas repercussões econômicas.

A Lei Complementar 176/2020, popularmente conhecida como 
Lei Kandir, fora criada visando estimular a exportação de produtos no 
país, com a isenção do tributo estadual ICMS. A propósito, a referida lei, 
possui o intuito de beneficiar os produtores agrícolas, a fim de movimen-
tar o agronegócio brasileiro.

O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços se perfaz um 
dos mais importantes tributos brasileiros, porquanto se trata um recurso 
dos Estados, o qual é repassado aos Municípios.

Nesse viés, verifica-se a grande polêmica, isto é, a Lei Kandir dis-
põe que o Governo crie instrumentos de compensação a serem direcio-
nados aos Estados pela perca da arrecadação do IMCS, haja vista que sem 
cobrar o imposto, não há arrecadação e, por conseguinte, não há recursos 
suficientes para os Estados pagarem as contas.

Em 1996, a lei Kandir foi apresentada pelo Deputado Federal 
Antônio Kandir, prevendo a isenção do ICMS sobre alguns produtos 
destinados à exportação e a compensação dos tributos isentados pelo 
Governo Federal aos Estados e Distrito Federal. Contudo, a Lei Kandir 
não possui regulamentação legal definitiva. 

É importante ter em vista que o contexto da criação da desone-
ração do ICMS era de uma balança comercial combalida pela 
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adoção do Plano Real, o qual valorizava fortemente a moeda bra-
sileira frente a principal unidade de conta estrangeira (CHAVES; 
SILVA; SILVA, 2020, p.79).

Soares (2007) aponta que o superávit comercial de mais de US$ 
10 bilhões, em 1994, transformou-se, em 1995 e 1996, respectivamente, 
em déficits de US$ 3,4 bilhões e US$ 5,6 bilhões. Sendo uma regra federal 
com potencial de atingir todos os entes federativos a Lei Kandir é um 
mecanismo, constituído a princípio, para promover o progresso tendo 
em vista que as atividades econômicas ocorrem nos territórios munici-
pais e estaduais, de modo que são essas áreas que sofrem com os impactos 
sociais e ambientais das economias desoneradas. 

Destarte, para reduzir tais problemas, a Lei contava até 2003 com 
compensações fixadas, porém, desde 2004 os valores dos repasses ficaram 
a critério da União, o que obriga os representantes dos estados exporta-
dores negociarem com o governo federal em um contexto orçamentá-
rio anual. Na prática a referida Lei Kandir sugere um trade off entre o 
recolhimento de impostos locais em troca de uma dinâmica econômica 
exportadora nacional (CHAVES; SILVA; SILVA, 2020).

Desde o ano de 2003, havia impasses e debates acerca da temáti-
ca, já que a legislação vigente determinada que a União incluísse a com-
pensação dos tributos na LOA (Lei Orçamentária da União) apenas até 
o ano de 2002.

Ocorre que, com o decorrer dos anos, a Lei Kandir fomentou 
a economia brasileira, incentivou a exportação de produtos agrícolas, 
motivando a isenção de tributos.

Assim, denota-se que a isenção dos tributos estaduais, foi um 
dos principais fatores para incentivar a produção agrícola e, além disso, 
gerou mais empregos a população brasileira, aumentando o PIB (Produto 
Interno Bruto) e, ainda, proporcionou maior representatividade no mer-
cado estrangeiro.

Sendo assim, surge um embate legal: de um lado a mantença 
da isenção do ICMS permite a ascensão da economia brasileira, contu-
do, de outro lado, o Estado não arrecada tributos. Em outras palavras, 
o Estado, ao cobrar o imposto, voltaria a ter repasses significantes para 
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sua mantença, todavia, iria ocorrer uma diminuição da exportação e, por 
conseguinte, uma queda na economia brasileira.

Desta feita, ante a cobrança tributária dos Estados, o agronegócio 
deixaria de ter representatividade no mercado exportador estrangeiro, 
colocando em risco os empregos da população, porquanto os trabalha-
dores são sempre os mais afetados em todas as situações.

Em 2016, o STF (Supremo Tribunal Federal) julgou Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão 25, concedendo o prazo de 01 (um) 
ano para que o Congresso Nacional aprovasse a Lei Kandir (VILLELA).

Após mais de uma década de debate e discussões, a Lei Kandir 
foi sancionada em 29 de dezembro de 2020 pelo atual presidente, tornan-
do-se a Lei Complementar 176/2020. A sanção da lei supracitada insti-
tui transferências obrigatórias por parte da União aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, o equivalente a R$ 58 bilhões, a serem distribuídos 
até 2037 (VILLELA).

A quantia distribuída visa compensar as perdas com a isenção da 
cobrança de tributos sobre produtos destinados à exportação, que foram 
instituídos com a edição da Lei Kandir em 1996.

Portanto, a Lei Kandir surge como uma forma de amparar os 
Estados, diminuindo os impactos diante da não arrecadação de tributos 
para sua gestão e, ainda, promover a produção de empregos e a exportação 
de produtos brasileiros, industrializados ou semielaborados, visando dar ao 
Agronegócio brasileiro maior representatividade no mercado estrangeiro.

 3. A DESONERAÇÃO DO ICMS E O PROCESSO DE COMPENSAÇÃO ATRAVÉS  
 DO “SEGURO-RECEITA” 

O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um 
imposto de cunho estadual, isto é, direcionado aos Estados e ao Distrito 
Federal, haja vista que somente os referidos Entes possuem competência 
para recebê-lo. 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu competência tributária 
a União para propor uma lei para regulamentar o ICMS, que foi realizada 
por meio da Lei Kandir.
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Nos termos do artigo 2º da Lei Kandir, o ICMS incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermuni-
cipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qual-
quer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmis-
são, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 
qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços su-
jeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 
quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 
incidência do imposto estadual.
§ 1º O imposto incide também:
I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, 
por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habi-
tual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada 
pela Lcp 114, de 16.12.2002)
II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior;
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de pe-
tróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à co-
mercialização ou à industrialização, decorrentes de operações in-
terestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado 
o adquirente.

Lado outro, considerando ainda o referido diploma legal, o ICMS 
não deve incidir sobre:

Art. 3º O imposto não incide sobre:
I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão;
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 
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inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-e-
laborados, ou serviços; (Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)  
(Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)
III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele deri-
vados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;
IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo fi-
nanceiro ou instrumento cambial;
 V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se 
destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, 
de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar 
como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos 
Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei 
complementar;
VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferên-
cia de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de 
outra espécie;
VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, 
inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do ina-
dimplemento do devedor;
VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a 
venda do bem arrendado ao arrendatário;
IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência 
de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.

A propósito, visando a amenização das perdas de arrecadação 
tributária por parte dos Estados e Distrito Federal com a desoneração do 
ICMS sobre as exportações, o Governo implementou um mecanismo de 
compensação de transferência de verbas/recursos da União aos demais 
Entes federativos, fazendo surgir o instrumento “seguro-receita”.

Em que pese a implementação do mecanismo do seguro-receita 
para compensar as perdas da arrecadação do ICMS sobre as exportações, 
o intuito na prática era assegurar o nível de receita do imposto no perío-
do de 1995 a 1996. Assim, segundo Leitão (2009, online):

Os estados que conseguissem, com esforço próprio, superar os li-
mites iniciais de arrecadação estabelecidos não receberiam o res-
sarcimento, apesar de terem perdido receitas referentes às vendas 
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destinadas ao exterior. Por sua vez, fatores alheios ao mercado ex-
terno, como sonegação, problemas financeiros de empresas e con-
cessão de benefícios em razão do acirramento da “guerra-fiscal” 
entre os entes federados, resultariam em premiação via transfe-
rências de recursos do seguro-receita para os estados com arreca-
dação insatisfatória.

Ocorre que, a partir de 2000, as regras de compensação sofreram 
alterações, substituindo o “seguro-receita” pelo fundo orçamentário com 
recursos da União. Em 2004, houve a criação de um auxílio financeiro da 
União, visando compensar a desoneração das exportações de produtos 
primários e semielaborados, buscando amenizar os prejuízos dos Estados 
e Distrito Federal pela perda da cobrança tributária.

Atualmente, com a sanção da Lei Complementar 176/2020, hou-
ve a implementação de transferência obrigatórias da União aos demais 
entes (Estados e Distrito Federal por prazo determinado, senão vejamos:

Art. 1º  A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no período de 2020 a 2037, o montante de R$ 
58.000.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões de reais), assim 
escalonado:
I - de 2020 a 2030, serão entregues, a cada exercício, R$ 
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais);
II - de 2031 a 2037, o montante entregue na forma do inciso I 
deste caput será reduzido progressivamente em R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais) a cada exercício.

Ademais, nos termos do §2º do artigo supracitado, as parcelas 
pertencentes a cada Estado serão partilhadas conforme os coeficientes 
individuais de participação, na proporção de 50% (cinquenta por cento), 
conforme a seguinte tabela:
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PERCENTUAIS DE DISTRIBUIÇÃO AOS ESTADOS E AO  
DISTRITO FEDERAL

ESTADOS/DF COLUNA A COLUNA B COLUNA C
Amazonas 4,50801% 0,83671% 1,00788%
Amapá 3,53755% 0,20324% 0,40648%
Acre 4,20741% 0,05667% 0,09104%
Rondônia 3,39846% 0,80558% 0,24939%
Alagoas 5,09691% 0,56182% 0,84022%
Sergipe 3,95480% 0,26159% 0,25049%
Rio Grande do Sul 1,23698% 9,86863% 10,04446%
Maranhão 6,88939% 1,69315% 1,67880%
Tocantins 3,53081% 0,80691% 0,07873%
Rio Grande do Norte 4,30952% 0,40482% 0,36214%
Espírito Santo 2,46599% 4,15946% 4,26332%
Rio de Janeiro   4,88583% 5,86503%
São Paulo 0,88502% 15,57090% 31,14180%
Piauí 4,57155% 0,41066% 0,30165%
Paraíba 4,17683% 0,20113% 0,28750%
Bahia 8,52820% 3,86184% 3,71666%
Goiás 2,75398% 4,98449% 1,33472%
Paraná 2,35821% 8,83605% 10,08256%
Minas Gerais 5,05889% 13,14722% 12,90414%
Pernambuco 6,59884% 0,74459% 1,48565%
Santa Catarina 1,07207% 3,03471% 3,59131%
Ceará 6,52266% 0,85764% 1,62881%
Pará 6,73024% 5,88914% 4,36371%
Distrito Federal 0,67738% 0,40487% 0,80975%
Mato Grosso 2,08981% 14,05363% 1,94087%
Roraima 3,09288% 0,02447% 0,03824%
Mato Grosso do Sul 1,74761% 3,43425% 1,23465%
TOTAL 100,00000% 100,00000% 100,00000%
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No que tange ao repasse ao Municípios, as costas-parte anuais 
serão repassadas em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor (art. 1º, 
§4° da LC 176/2020). Ademais, da parcela devida a cada Estado, a União 
entregará 75% (setenta e cinco por cento) diretamente ao próprio Estado 
e, 25% (vinte e cinco por cento), será dirigido aos seus Municípios (art. 
1º, §1° da LC 176/2020).

Por fim, denota-se que as parcelas pertencentes a cada Estado 
e ao Distrito Federal serão partilhadas conforme os critérios de rateio 
entabulados na Lei Complementar 176/2020, com suas respectivas cotas-
-partes, visando diminuir os impactos sofridos com a desoneração do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).

 3. ANÁLISE ACERCA DA EFICÁCIA DA LEI KANDIR SOBRE O  
 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

O Agronegócio brasileiro passou por grandes revoluções no 
decorrer dos anos, tornando-se setor protagonista na geração de riquezas 
e representatividade no comércio internacional, com os grandes índices 
de exportação de produtos primários e semielaborados, garantindo o 
desenvolvimento econômico do país.

O crescimento do referido setor, teve como principal fator a deso-
neração do ICMS, que foi instituído com a Lei Complementar 87/1996 (Lei 
Kandir), isentando a exportação de produtos aos mercados internacionais.

Com o surgimento da Lei Kandir (1996) e a possibilidade de 
isenção de tributos estaduais, principalmente os produtos de exporta-
ção primária, gerou grande discussão, pois os Estados e Distrito Federal 
perderiam grande parte de suas receitas fiscais. Em virtude desse fato, 
o Governo instituiu um instrumento de compensação, que foi realizado 
por meio do “seguro-receita”, configurando o repasse de recursos finan-
ceiros, conforme as disposições da Lei Kandir.

Sendo assim, verifica-se que a importância da Lei Kandir para 
agronegócio brasileiro, pois segundo estudos promovidos pela CNA 
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(Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil), as exportações cres-
ceram 481% entre 1996 e 2018 (AMARAL, 2020).

Ademais, considerando que o Brasil exporta produtos que são 
rotulados com precificação mundial, o taxamento das exportações difi-
cultaria a competição do país no mercado exterior, podendo perder a 
representatividade (SALOMÃO, 2019).

Denota-se que a Lei Complementar é considerada necessária 
para o desenvolvimento da economia nacional, porquanto concede maior 
representatividade do agronegócio brasileiro nos mercados mundiais. 

Desta feita, a desoneração do ICMS sobre os produtos agrícolas, 
objeto da Lei Complementar 176/2020, provoca no setor do agronegó-
cio, o aumento das exportações, dando ao país maior competitividade 
dos produtos no mercado internacional, além do aumento de número de 
empregos, aumento de consumo, bem como eleva o patamar do cresci-
mento do PIB do país.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante concluir que a problemática trazida pela Lei 
Kandir, tem, na realidade, seu escopo na norma do art. 91 do ADCT, 
independente do disposto na lei complementar reguladora do ICMS. A Lei 
Kandir, inclusive, não se limitou a tratar de desoneração e compensações 
relativas ao ICMS-exportação e nem é o motivo pelo qual se devem 
definir repasses. Suas previsões nesse sentido foram desconsideradas, no 
momento em que o constituinte derivado constitucionalizou a desone-
ração e a necessidade do estabelecimento de transferências, por meio da 
Emenda Constitucional 42/2003. 

O que restou desse instrumento legislativo, existe quase como 
uma estrutura fracassada, apenas até o cumprimento da determinação 
do art. 91 do ADCT. Ocorrendo isso, o anexo da Lei Kandir está falecido, 
porém, sem prejuízo de que o instrumento permaneça válido e vigente 
em todo o resto. 

A decisão do STF, inicialmente, não reconheceu a recepção das 
transferências antes e ainda realizadas pela União em favor dos Estados 
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por força do disposto na Lei Kandir, e alterações que a sucederam. É 
válido colocar que o § 3º do art. 91 do ADCT prevê que “permanecerá 
vigente o sistema de entrega de recursos” até que seja editada uma nova 
lei complementar. Mas os dispositivos preservados da Lei Kandir deter-
minam repasses apenas entre os exercícios de 2003 a 2006 – com redação 
dada por lei complementar de 2000. 

Cumpre ressaltar que a Lei Kandir segue em vigor, mas, pela deci-
são do STF, em relação às transferências da União aos Estados, aquela lei 
não mais supriria e não bastaria para dar eficácia ao disposto na norma 
acrescida à Constituição pela emenda de 2003 (aliás, no início do último 
período a que se referiu a Lei Kandir para fins de repasses). 

É simples compreender que, se o STF entendesse que a Lei Kandir, 
de 1996, com redação alterada em 2000, tratasse das transferências 
entre governos remetida à lei complementar pela emenda de 2003, 
aquela disposição da Lei Kandir teria sido recepcionada. Não haveria 
necessidade de ser declarada uma vacância legislativa e, não existiria 
motivo para se fixar prazo para aprovação da (nova) lei e muito menos 
para o STF delegar temporária e parcialmente ao TCU a competência que 
caberia ao legislador. 

Destarte, a Lei Kandir, na sua totalidade, não deixou de ser recep-
cionada. Não foi validado, apenas o seu mecanismo de compensação de 
recursos da União em favor dos Estados. Mesmo assim, há de se consi-
derar sua recepção como norma válida, inclusive pelo próprio STF, pois 
reconheceu que a compensação que estava sendo feita até então é válida.

Isso não significa que o STF teria revogado a Lei Kandir, ou ain-
da, que seriam inconstitucionais ou ilegais as transferências intergoverna-
mentais já feitas e que possam continuar a ser realizadas ao seu amparo. 
O artigo 91 do ADCT é o foco do debate, e a regulamentação do sistema 
de entregas nele previsto segue premente. 

O cumprimento do mandamento do artigo 91, contudo, não está 
condicionado à existência de prejuízos monetários, mas muito mais a 
impactos e ao ideal de federalismo cooperativo e equilibrado traçado pela 
Constituição pátria. Nesse contexto, não existe saída simples ou matemá-
tica estática. É por isso que se atenta às questões que tangenciam e muito 
influenciam a dinâmica atrelada ao novo sistema de repasses a ser instituído. 
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 RESUMO:

O presente artigo busca analisar como a metodologia do CAR 
Participativo Manso e Pacífico pode contribuir com a gestão ambiental 
das comunidades, a partir do caso das famílias dos rios Laranjeiras e 
Arari, localizadas entre os municípios de Ponta de Pedras e Cachoeira 
do Arari, Região de Integração do Marajó, no estado do Pará. Utiliza-
se a pesquisa qualitativa, a partir do método de estudo de caso, apli-
cado à 13 famílias agroextrativistas, localizadas na comunidade Boa 
União. Conclui-se que, a partir da experiência adquirida nos proces-
sos de mapeamento participativo e construção dos planos de uso dos 
recursos naturais (RAMOS, 2012), é possível desenvolver abordagens 
simples e participativas para a aplicação e emissão do CAR, que trans-
formem esse cadastro em uma tecnologia social que expressa o res-
peito entre as posses. Nesse sentido, a equipe adaptou a emissão do 
CAR em duas fases: a) Pré-CAR e b) CAR. A partir dessa experiência, 
verifica-se a necessidade do aperfeiçoamento do sistema CAR conce-
bido atualmente. 

PALAVRAS-CHAVE: CAR Participativo. Comunidades. Marajó. Posse 
Mansa e Pacífica.

 INTRODUÇÃO

Na Região de Integração (RI) do Marajó7, a busca pelas infor-
mações referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) aumentou nos 
últimos anos diante das denúncias de intimidação de famílias e tentativas 
de grilagem de terras por empresas ou pessoas não moradoras na terra. 
Pergunta-se: a partir do caso das famílias dos rios Laranjeiras e Arari, 
localizadas entre os municípios de Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari, 

7 Região de Integração diz respeito ao recorte político-administrativo instituído pelo 
governo paraense no intuito de planejar e implementar políticas públicas visando a 
redução das desigualdades regionais (PARÁ, 2008). No caso específico, RI Marajó 
corresponde a uma área formada por dezesseis municípios, perfazendo um total de 
de 10,4 milhões de ha formada por ilhas, campos naturais e florestas de terra-firme 
onde o ordenamento fundiário avançou em apenas 41,9% (RAMOS, 2018).
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naquela RI, como a metodologia do CAR Participativo Manso e Pacífico 
pode contribuir com a gestão ambiental das comunidades?

Desse modo, este artigo tem por objetivo geral apresentar a meto-
dologia do CAR Participativo, aplicado na região do Baixo Rio Arari, de 
modo a possibilitar o protagonismo das comunidades e contribuir com o 
aperfeiçoamento das ferramentas de gestão ambiental atualmente utiliza-
das pelos Governos Federal e Estadual.

No que diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa qua-
litativa, utilizando o método de estudo de caso, aplicado com 13 famílias 
agroextrativistas, localizadas na comunidade Boa União. Utiliza-se como 
referencial teórico principal os autores Ramos (2012, 2015, 2016), Moreira 
(2016), Barcelos e Barros (2016a, 2016b) e Souza Filho e Prioste (2019).

Para tanto, o artigo encontra-se dividido em quatro seções: na pri-
meira, realiza-se o resgate sobre os direitos de posse e uso da terra, a partir 
do Estatuto da Terra; na segunda seção, aborda-se os aspectos positivos e 
negativos do CAR. Na terceira, apresenta-se a proposta metodológica do 
CAR participativo manso e pacífico e na quarta seção realiza-se a análise 
das lições aprendidas a partir da aplicação desta metodologia no Marajó.

 2. O ESTATUTO DA TERRA: UM RESGATE SOBRE OS DIREITOS DE  
 POSSE E USO DA TERRA

A Lei no. 4504, de 30 de novembro de 1964, intitulada Estatuto 
da Terra e criada em plena Ditadura Civil-Militar, passou a regular direi-
tos e obrigações referentes aos bens imóveis rurais, voltados para ações 
da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola do país. (BRASIL, 
1964). Sua principal inovação foi reconhecer a necessidade de distribui-
ção de terras no Brasil, conceituar o campo, determinar os níveis de pro-
dutividade e, talvez o mais importante, consagrar a função social da terra 
(ALCANTARA FILHO; FONTES, 2009).

Nesta perspectiva, o Estatuto da Terra trouxe novos conceitos 
ligados ao meio agrário, mensurando o minifúndio e o latifúndio a partir 
de módulos rurais que variam de acordo com a região e o tipo de produ-
ção (ALCANTARA FILHO; FONTES, 2009). Em seu artigo 2º, o Estatuto 
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apresenta que “é assegurada a todos a oportunidade de acesso à proprie-
dade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista 
nesta Lei” (BRASIL, 1964). Desse modo, os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, agroextrativistas, indígenas, tiveram a gênese do reconhecimento 
do uso da terra que detinham, uma vez que sua posse enquanto justa e 
pacífica estaria, em tese, garantida.

A partir dos meados dos anos 1990, a regularização fundiária em 
benefício dos trabalhadores e trabalhadoras rurais avançou em todo o 
país. Na Amazônia, o reconhecimento da posse mansa e pacífica, seja indi-
vidual ou coletiva nas comunidades permitiu o surgimento das reservas 
extrativistas, projetos de assentamentos agroextrativistas, territórios qui-
lombolas, projetos de desenvolvimento sustentáveis e outras modalidades 
que promovem o ordenamento territorial legitimando o direito da posse. 

O direito à posse previsto no Estatuto da Terra ganhou uma 
nova dimensão quando, em 2002, o Brasil ratificou a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) que reconhece os direitos 
territoriais que os povos da floresta detêm (IPEA, 2015). Inicia-se, tam-
bém, um novo tempo para a aplicação da Reforma Agrária no país com 
a criação de projetos especiais de assentamento e a integração dos mora-
dores das Unidades de Conservação na “Relação dos Beneficiários - RB” 
do Plano Nacional de Reforma Agrária. Na RI do Marajó, que abrange 
16 municípios paraenses e onde estão alguns dos menores IDHs do país, 
entre 2005 e 2011, cerca de 3,6 milhões de hectares foram destinados às 
famílias agroextrativistas locais (RAMOS, 2016), promovendo-se o reco-
nhecimento e a validação oficial de quem vive na região a várias gerações.

Mesmo com esses avanços em termos de segurança fundiária 
no país, ainda é caótica a situação de ordenamento territorial em muitos 
municípios amazônicos, com o Estado do Pará liderando em áreas públi-
cas não destinadas e principalmente em registros irregulares, chegando-
-se ter cartórios que apresentam áreas que somam 3,9 vezes acima da 
extensão do seu território (MPF, 2009). Além disso, segundo a Comissão 
Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões 
Ligadas à Grilagem, o Estado possui mais de cinco mil registros com área 
superior ao limite constitucional que precisam comprovar ter recebido 
a autorização do Senado ou do Congresso Nacional para sua expedição, 
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conforme determina o artigo 188 da Constituição Brasileira. Muitas des-
tas matrículas se sobrepõem às posses de famílias agroextrativistas. Para 
Treccani (2014), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) tem 
conhecimento dessas irregularidades há mais de dez anos8.

O caos fundiário diretamente associado à violência no campo, 
como constatou o Conselho Nacional de Justiça (2009), é ameaça cons-
tante à paz no campo. Para Treccani (2014), é fundamental associar o 
combate à grilagem com o limite da propriedade da terra, ou seja, obser-
var o que determina o Estatuto da Terra e a Constituição Federal de 1988, 
operacionalmente sempre descumpridas no país. O caso mais recente de 
desacordo de uma política pública com o entendimento de posse da terra 
para quem vive e trabalha nela tem sido o caráter autodeclaratório do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro eletrônico de mapeamento 
da paisagem dos recursos naturais em uma posse ou propriedade. Este 
registro têm sido objeto de diversas críticas, conforme será abordado na 
próxima seção.

 3. AS FORTALEZAS E CONTRADIÇÕES DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

De acordo com o artigo 29 da Lei no. 12.651, de 25 de maio de 
2012, também chamado de Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é “registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para 
todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento” (BRASIL, 2012). Para o Brasil, trata-se de 

8 Para combater estas irregularidades, as Corregedorias de Justiça das Comarcas do 
Interior do Estado e da Região Metropolitana de Belém baixaram o Provimento 
Conjunto CJCI-CJRMB no. 10, de 17 de dezembro de 2012 que dispõe sobre o pro-
cedimento de requalificação das matrículas canceladas pela decisão do Conselho 
Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0001943-67.2009.2.00.0000, bem 
como sobre o procedimento de cancelamento de matrículas de imóveis rurais, fun-
damentado em documentos falsos ou insubsistentes de áreas rurais, nos Cartórios 
do Registro de Imóveis nas Comarcas do Interior do Estado do Pará. Atualmente 
esta matéria está disciplinada no Provimento Conjunto CJCI-CJRMB no. 04, de 28 
de janeiro de 2021.
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uma das principais ferramentas para que o país cumpra suas metas do 
Acordo de Paris sobre o clima, firmado em abril de 2016 (BARCELOS; 
BARROS, 2016a, 2016b).

O CAR consiste no levantamento de informações georreferen-
ciadas do imóvel rural com o objetivo de se construir um mapa digital 
no qual são informados aos órgão ambientais a localização e o tamanho 
da área e sobre seu possuidor ou responsável direto, bem como informa-
ções sobre as Áreas de Preservação Permanente (vegetação no entorno de 
nascentes, cursos d’água, lagos, encostas, topos de morro, etc.); Área de 
Reserva Legal e Remanescente de vegetação nativa; Áreas de uso consoli-
dado; e Áreas de uso restrito.

Como ferramenta de gestão ambiental e fonte de informação para 
o Programa de Recuperação Ambiental (PRA) do Governo Federal, sem 
dúvida o CAR passou a ser uma tecnologia indispensável para a gestão 
florestal no país. É condicionante de financiamentos bancários ou subsi-
diados (como o Pronaf), além de ser requisito para a emissão de atestados 
de circulação de produtos agropecuários e florestais e até mesmo acesso a 
benefícios sociais a partir da localização geográfica que informa.

No parágrafo 2º do artigo 29 do Código Florestal aponta-se que 
“o cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimen-
to do direito de propriedade ou posse” (RAMOS, 2015; SOUZA FILHO; 
SONDA; LEMOS, 2016). Para a Promotora de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará (MPPA), Eliane Moreira (2016):

O CAR jamais fora concebido como mecanismo fundiário, mas 
sim como mecanismo de regularização ambiental. Todavia, 
sempre teve por pressuposto a existência de uma propriedade 
ou posse válidas sobre as quais incidiria o cadastro. Ocorre, 
porém, que na prática este pressuposto tem sido deixado de 
lado e com isto o CAR passa paulatinamente a servir-se de ins-
trumento para grilagem.

De fato, existem inúmeros casos de desmatamento e grilagem 
associados ao mal-uso do CAR, envolvendo, muitas vezes, pessoas não 
residentes no estado que atuam como uma nova máfia fixada ou não 
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na Região Norte. Aproveitam-se do instrumento de autodeclaração do 
CAR no Sistema Nacional de Cadastro Ambientais Rurais (SICAR) para regis-
trar áreas descritas ilicitamente como propriedades particulares no intuito de 
desmatar, explorar madeira ilegalmente e até mesmo expulsar famílias 
trabalhadoras rurais de suas áreas (BARCELOS; BARROS, 2016b, SÁ; 
TINOCO, 2016).

Outro agravante aos casos de grilagem de terras a partir do mal-
-uso do CAR é a falta de conhecimento da população rural em geral sobre 
esta ferramenta e seus benefícios. Desconhecem-se seus objetivos e o fato 
de não representar um documento fundiário. No Marajó, a Federação dos 
Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará 
(FETAGRI-PA) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) regional Marajó 
têm recebido inúmeros relatos de falsos posseiros ou donos de terra que 
utilizam o CAR para intimidar moradores. 

Além disso, “há profundas e significativas diferenças entre as 
terras em propriedades privadas particulares, destinadas à produção e à 
reprodução de capitais e mercadorias, e as terras de uso comum de povos 
e comunidades tradicionais.” (SOUZA FILHO; PRIOSTE, 2019, p. 14). 
Isso porque trata-se de formas de uso e aquisição distintas, logo, o tra-
tamento normativo para o CAR jamais poderia ser o mesmo (SOUZA 
FILHO; PRIOSTE, 2019).

Apesar de estar prevista a atuação da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER-Pará) na elabora-
ção do CAR das famílias rurais por meio do Decreto estadual nº 1.379, de 
3 de setembro de 2015 (PARÁ, 2015), em campo, o que se vê é a total falta 
de apoio logístico e até mesmo o desmonte desta importante instituição 
cuja atuação seria fundamental na assistência ao processo de emissão 
destes documentos ambientais. 

O CAR, portanto, enquanto política pública, tem tido um desem-
penho pífio e excludente, pois a infraestrutura do homem e da mulher 
do meio rural ainda é desigual e injusto em termos de acesso à internet e 
comunicação em geral.
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 4. O CAR MANSO E PACÍFICO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA 
 O CADASTRAMENTO AMBIENTAL

A origem dessa proposta metodológica foi um convite elaborado 
pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Ponta 
de Pedras, por conta da alta demanda existente em torno do CAR e das 
dificuldades do escritório local da EMATER-Pará em atender a necessi-
dade das famílias locais. A constatação da carência de recursos da empre-
sa pública de assistência foi condicionante aos trabalhos, uma vez que a 
equipe da Estuário Serviços LTDA entende que a emissão do CAR das 
famílias é, antes de tudo, uma obrigação da própria EMATER-Pará, segun-
do os termos do Decreto estadual nº 1.379/2015 (PARÁ, 2015) que trata 
da regularização ambiental das posses e propriedades rurais paraenses.

O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar a emis-
são do CAR e sua inscrição no SICAR enquanto perímetro, uma vez que 
a etapa de zoneamento ambiental dirigidas à descrição das áreas de reser-
va legal, preservação permanente e áreas consolidadas fará parte de uma 
outra análise, voltada a compreensão da aplicabilidade do Sistema CAR 
sobre regiões de influência flúvio-marinhas e suas tipologias florestais, 
o que exige uma abordagem da legislação fundiária pertinente, do novo 
Código Florestal e de pesquisas sobre as matas do estuário amazônico.

 4.1  Descrição da região de trabalho

Abaixo serão descritas as características da região onde se desen-
volveu o método do CAR Participativo Manso e Pacífico junto às famílias 
que vivem no rio Laranjeiras e no Baixo rio Arari, município de Ponta de 
Pedras e assim dar prosseguimento à inscrição dos cadastros no SICAR. 
A metodologia descrita direciona-se para áreas em Ponta de Pedras e 
Cachoeira do Arari que não possuem regularização fundiária, realidade 
de muitas comunidades nessa RI.

 4.1.1 Aspectos naturais

A região do baixo Rio Arari limita os municípios de Cachoeira 
do Arari e Ponta de Pedras, na RI do Marajó. Tradicionalmente existe um 
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fluxo de transporte de cargas e passageiros. Desde o ano de 1680, quando 
se instalou o primeiro curral na região (BARBOSA, 2005), o rio Arari pos-
sui atividades econômicas.

Figura 1 – Rio Arari, dividindo os municípios de Ponta de Pedras e Cachoei-
ra do Arari, próximo ao Projeto de Assentamento Agroextrativista Santana, 

Soberana e Setúbal (INCRA – cor vermelha) e Território Quilombola de 
Gurupá (marrom).

Fonte: http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/index.html. Acesso em: 05 fev. 2017.

A região do Arari sofre influência das marés do Oceano Atlântico, 
com várzeas classificadas por Lima e Tourinho (1996) como sendo do 
Estuário do Rio Amazonas. A partir das enchentes e vazantes, Queiroz 
(2004) descreve a foz do rio Amazonas como alimentada pelas águas pro-
venientes dos Andes, pelas águas de seus inúmeros tributários e pela pre-
cipitação das chuvas nas áreas de captação de sua bacia. As marés atlân-
ticas empurram de volta as águas do Amazonas, inundando as planícies 
pela elevação de seu nível, dando origem às várzeas de maré.

Na preamar e na baixa-mar, momentos em que as águas ficam 
paradas por 6 horas, os sedimentos transportados pelas águas vão sendo 
depositados, os mais pesados nas margens dos rios e os mais leves mais 
para o interior da floresta, dando como resultado a várzea alta, a vár-
zea baixa e o igapó (QUEIROZ, 2004). Visualmente é fácil constatar as 
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várzeas altas e baixas ao longo do rio Arari, sendo o açaí a espécie predo-
minante na região (fig. 2).9

Figura 2 – Tipologias florestais de maior predomínio no Baixo Arari são a 
Floresta de Várzea Alta, Várzea Baixa e áreas de campos naturais

Fonte: Carlos Ramos (2016).

9 Na floresta local, prevalecem os mosaicos florestais dentro da floresta de várzea, 
próprias de um terreno em constante transformação pela movimentação dos sedi-
mentos das marés. Assim, vegetações de praias, seguidos das formações de man-
gueiros, das florestas de várzea baixa até as florestas de várzea alta marcam o Baixo 
Arari. Entre as espécies que mais se destacam são: Na vegetação das praias: a inga 
(Montrichardia linifera) e os aturiás (Macherium lunatum L.f); Mata de mangueiros: 
siriúba (Avicennia germinans (L.) Stearn); Floresta de várzea baixa: açaí (Euterpe ole-
racea Mart.), ucuúba (Virola surinamensis Warb.), pracaxi (Pentaclethra macroloba 
(Willd) O. Kutzen), andiroba (Carapa guianensis Aubl.), murumuru (Astrocaryum 
murumuru Mart.); Floresta de várzea alta: Açaí, Tamaquaré (Caraipa spp); Bacaba 
(Oenocarpus bacaba Mart.), Andiroba, Guajará (Crysophyllum axcelsum Huber.) e 
Maúba (Licaria mahuba (Kuhlm.& Samp) Kosterm.
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	 4.1.2	Aspectos	humanos

As famílias envolvidas neste estudo e que vivem no Baixo Arari 
têm no agroextrativismo a sua principal forma de subsistência. A comer-
cialização de frutos de açaí e o pescado são suas maiores fontes de renda, 
com destaque também para a produção de farinha, bacaba e criações de 
animais de pequeno porte. Na localidade Laranjeiras, onde foi realizado 
o CAR com 12 famílias, o açaí é o principal mantenedor das pessoas, 
com poucas opções econômicas fora da safra deste produto. Ao longo da 
Calha do Baixo rio Arari, onde 10 famílias fizeram o CAR, na medida em 
que adentra na mata, aumenta-se a possibilidade de exploração econômica 
de outros recursos como a extração de bacaba e os plantios de pupunha, 
coco, cupuaçu e banana10.

O principal meio de transporte é o fluvial, com movimenta-
ção das pessoas e cargas feita por rabetas, barcos, voadeiras, canoas 
ou lanchas a jato que funcionam como verdadeiros “ônibus fluviais” 
ligando tais localidades às cidades de Santa Cruz do Arari e Cachoeira 
do Arari à Belém, passando por várias comunidades em seu percurso. 
A comunicação é feita por telefonia celular quando instalada antena 
na casa. Para o conhecimento de notícias vindas do país, o rádio e a 
televisão são as fontes de informação. A internet, de maneira geral, não 
é acessível às famílias nas comunidades, inclusive aquelas que tiveram 
seu CAR registrado.

A água para consumo humano é retirada diretamente do rio, 
algumas vezes tratada com uso de sulfato de alumínio ou hipoclorito, sem 
filtragem propriamente dita. Por ser captada do rio Arari, que é bastante 
barrento, vários problemas de saúde têm sido verificados na população 
pelo seu não tratamento adequado. Do ponto de vista do acesso e ven-
da de seus produtos a mercados institucionais da Companhia Nacional 

10 Nos rios, o camarão de água doce (Macrobrachium amazonicum) e os peixes da re-
gião como a dourada (Brachyplatystoma rouseauxii), piramutaba (Brachyplatistoma 
vailllanti), tamoatá (Hoplosternum litoralle), jacundá (Crenicichla sp), filhote 
(Brachyplatystoma filamentosum), etc. são imprescindíveis a segurança alimentar e 
à comercialização local. Nas criações de pequenos animais, prevalecem a de porcos, 
galinhas e patos.
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de Abastecimento (CONAB)11, a baixa qualidade da água utilizada é um 
desafio para os moradores dessas comunidades.

As moradias são em sua maioria de madeira, cobertas de telhas de 
fibrocimento ou barro, sem esgotamento sanitário adequado e com tra-
piche que liga a casa ao rio e consequentemente às embarcações. Quanto 
à geração de energia, as famílias dependem dos motores movidos a óleo 
diesel ou gasolina para utilizarem seus aparelhos domésticos, o que enca-
rece a obtenção de energia por mais do que 4 horas/dia. Segundo relatos 
locais, uma família de 4 pessoas gasta em média R$300,00 mensais com 
óleo diesel para obter 3 horas por dia de energia elétrica. A matriz ener-
gética atual é, sem dúvida, um grande obstáculo para o beneficiamento e 
agregação de valor aos produtos agroextrativistas locais12.

 4.2  Situação fundiária das famílias atendidas

De acordo com as entrevistas realizadas no momento da emis-
são do CAR, as 22 famílias do rio Laranjeiras (12) e Baixo rio Arari (10) 
são de posseiros, com uma média de quinze anos de moradia no local. 
Vivem em área que sofre influência das marés, pois, classificadas segun-
do o artigo 20, inciso VII da Constituição Federal, como terrenos de 
marinha, pertencentes à União. Sendo, portanto, áreas públicas, porém 
ainda não destinadas.

A maioria das famílias que trabalharam nesta emissão do CAR 
possuem o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) expedi-
do pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU), documento 
importante para dar ciência de moradia13 e enfrentar tentativas de expul-

11 Refere-se aqui ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

12 Infelizmente, a linha de financiamento do PRONAF voltado para a aquisição de 
equipamentos de geração de energia solar ou eólica, o PRONAF ECO, é pouco co-
nhecido e demandado como crédito ao Banco do Brasil e Banco da Amazônia. No 
Marajó, apenas Gurupá possui famílias que obtiveram acesso a esta política credití-
cia ainda pouco explorada pelos marajoaras do campo.

13 O TAUS, foi criado pela Portaria SPU no 89, de 15 de abril de 2010. Apesar do Art. 
5º prever que o TAUS será outorgado: “Prioritariamente na modalidade coletiva”, 
no estado do Pará está sendo expedido só na modalidade individual. No chamado 
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são ou intimidação vindas de supostos proprietários de terra como acon-
teceu em Ponta de Pedras (MPF, 2011; ALVES, 2013). Num dos casos 
mais emblemáticos, o senhor Claudino Tavares e sua família foram 
expulsos da terra, passando a morar no barco que possuíam por cerca de 
três meses até uma decisão judicial dar-lhes ganho da causa para retor-
no à sua posse. Neste episódio, a ação do Ministério Público Federal, da 
SPU e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
foram decisivos para reverter a situação de Claudino a partir da constata-
ção de que ele e sua família eram moradores tradicionais, inclusive sendo 
detentores de Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) da SPU.

Nos últimos anos, dirigentes sindicais da FETAGRI-PA recebe-
ram muitas famílias em seus sindicatos para obter explicações sobre o 
CAR, pois terceiros estariam informando aos legítimos moradores que 
a terra agora seria deles. Com os estudos feitos a partir destas denúncias 
no sítio eletrônico do SICAR, as dúvidas chegaram também às lideranças 
sindicais que passaram a buscar maiores informações e a questionar as 
instituições governamentais sobre o uso dessa ferramenta. Além disso, 
a própria informação de que 152 milhões de hectares da região Norte 
foram cadastrados em CAR, enquanto o território existente e efetivamen-
te cadastrável é de 97,7 milhões de hectares (BRASIL 2019) sugere que 
existe um notório problema conceitual na operacionalização desse cadas-
tro, que não levou em consideração a situação de quem vive e trabalha na 
terra, ferindo o disposto na Convenção 169 da OIT.

 4.3  A etapa pré-cadastro ambiental rural (PRÉ-CAR)

A região do Baixo Arari, com outras partes dos municípios de 
Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari possui localidades onde o aces-
so das pessoas acima de 30 anos a uma educação de qualidade é difícil. 
Esta situação é agravada pela falta de regularização fundiária. Por esta 

Cadastro Único (CAD ÚNICO), programa governamental de registro de todas as 
famílias em situação social de risco e de encaminhamento a políticas como o Bolsa-
Família, o Termo de Autorização de Uso Sustentável é documento que comprova a 
moradia, além de fornecer informações sobre RG e CPF. No Marajó, segundo co-
nhecimento de Carlos Ramos, a TAUs vem respeitando a emissão prioritariamente 
em nome da mulher responsável pela família.
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limitação, os consultores Loyanne Lima, Michely Santos e Carlos Ramos 
entenderam que era preciso desenvolver abordagens simples e participa-
tivas para a aplicação e emissão do CAR que transformassem tal cadastro 
numa tecnologia social que valorizasse as categorias da posse mansa e 
pacífica e do limite de respeito estabelecido entre os membros de uma 
determinada comunidade, e entre membros de distintas comunidades. 
Quer dizer, as estratégias intrafamiliares e intercomunidades. Com a 
experiência adquirida nos processos de mapeamento participativo e na 
construção dos planos de uso dos recursos naturais (RAMOS, 2012), a 
equipe adaptou a emissão do CAR em duas fases: a) Pré-CAR; b) CAR.

Na fase Pré-CAR, é construído o processo local de emissão do CAR, 
tendo como primeiro passo uma reunião com o objetivo de nivelar o conhe-
cimento das famílias sobre o CAR. Neste nivelamento, socializa-se e discu-
te-se o Código Florestal Brasileiro, tendo como base a Lei no. 12.651/2012 
e estudos sobre o tema que apresentam esta lei ambiental de uma forma 
didática como faz a Agência Pública (2016) em sua página na internet.

No segundo passo, foi explicada a importância da emissão pelo 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Declaração de 
Posse Mansa e Pacífica, documento este que apesar de precário por não 
provar a posse, representa o testemunho de um órgão de classe (sindica-
to) e dos vizinhos (confinantes) de que aquele trabalhador ou trabalhado-
ra rural mora naquela posse sem litígios. A Declaração de Posse Mansa e 
Pacífica e os Termos de Autorização de Uso (TAUS) da SPU são utilizadas 
como reforço de provas que vão se somando a outras para a argumenta-
ção sobre o direito à terra das famílias.

No terceiro passo da fase Pré-CAR, foi definida a estratégia de 
campo com participação de todas as famílias confinantes da comuni-
dade que estejam interessadas. Assim, deixa-se a critério das famílias a 
avaliação e a escolha se a modalidade de CAR a ser adotada seria a familiar 
ou comunitária. Denominaram-se estas categorias de: a) CAR Familiar 
(1 unidade de produção familiar); b) CAR Coletivo (uma comunidade 
demarcada abrangida por várias famílias ou grupos domésticos autôno-
mos) e; c) CAR Coletivo-Familiar (1 unidade demarcada que abrange 
uma família dividida em vários grupos domésticos autônomos). No caso 
de Laranjeiras e Baixo Arari, a opção foi pela modalidade CAR Familiar.
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Figura 3—  Sr. José Sena desenha a disposição das posses no rio Laranjeiras, 
confirmando de maneira participativa os limites de respeito na comunidade. 

Fonte: Carlos Ramos (2016).

No quarto e último passo da fase PRÉ-CAR, foi realizado o tra-
balho de consolidação e afirmação dos limites de respeito entre as posses. 
Este trabalho foi feito entre as famílias com a afirmação e consolidação 
prévia dos limites de respeito entre os confinantes. Quer dizer, a demar-
cação dos limites entre uma posse e outra, o agendamento do início dos 
trabalhos de georreferenciamento, bem como o estabelecimento do com-
promisso de fornecimento de apoio logístico das famílias para a execu-
ção das atividades. O envolvimento dos confinantes é fundamental não 
apenas pelo aspecto prático de execução do trabalho, no qual a presença 
deles reforça a ideia de CAR Manso e Pacífico, mas, também no campo 
simbólico, o qual o exercício de demarcação do território pode ajudar as 
comunidades a redefinirem suas ideias relativas ao território que ocupam 
e as suas práticas rotineiras (ACSERALD, 2010).

 4.4 A etapa de cadastro ambiental rural

O primeiro passo da etapa CAR foi o georreferenciamento das 
posses ou GeoCampo, com a presença dos confinantes. Enquanto é rea-
lizado o trabalho de demarcação do perímetro, aproveita-se a ocasião 
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para outros tipos de discussão com os moradores, como o manejo da 
floresta e a agroecologia.

Concomitante à tomada das coordenadas geográficas, aqui 
colocado como um segundo passo desta fase, fez-se o preenchimento 
do formulário com dados relativos à posse e os seus ocupantes (nome 
da posse, RG, CPF do titular da área, CPF dos demais ocupantes da 
área, etc.) para inserção destes no SICAR da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), juntamente com as infor-
mações geográficas coletadas.

Na tentativa de oferecer melhor entendimento sobre as posses 
georreferenciadas, foi apresentado à cada família um mapa de plataforma 
eletrônica alternativo ao do SICAR, no qual é possível visualizar-se os rios, 
a floresta, a localização da casa dos vizinhos e o tamanho da posse repre-
sentados em um formato A4 (cf. Fig. 4). A decisão de fazer um mapa extra 
deveu-se ao fato do mapa apresentado no Recibo de Inscrição do Imóvel 
Rural no CAR ser de difícil entendimento para os trabalhadores e trabalha-
doras rurais e muitas vezes as posses aparecem nele encobertas por nuvens. 

Figura 4 – Mapa alternativo da área da senhora Jandira, localizada no rio 
Laranjeiras (anexo ao CAR)

Fonte: plataforma Google, adaptado por Loyanne Lima e Michely Santos (2016).
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No quarto passo da etapa do CAR, foi realizado o cadastro das 
famílias no sistema da SEMAS, com emissão dos recibos deste cadas-
tramento. Finalmente, uma vez registrada as posses das famílias no 
SICAR, foi realizado o agendamento de uma reunião com as comuni-
dades para a entrega dos CARs realizados, articulada pelo STTR local e 
as lideranças comunitárias. 

Figura 5 – Sr. Claudino Tavares recebendo o Kit de Documentos que com-
põem o CAR Manso e Pacífico das mãos de Michely Santos e Loyanne Lima. 

Fonte: Carlos Ramos (2016).

Nessa reunião, foi entregue a cada morador um kit de documen-
tos produzidos e que é composto por: 1) a Declaração de Posse Mansa e 
Pacífica; 2) o mapa “Google” da Posse; 3) o CAR, subdividido em: 3.1) 
Protocolo do CAR, com seu respectivo número; 3.2) Demonstrativo do 
CAR, com seus números de protocolo e número do recibo; 3.3) Recibo do 
CAR, documento finalístico. 
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Figura 6 – Recibo do CAR da Sra. Maria Cleonice Reis, no Baixo rio Arari, 
no site do SICAR PA.

Fonte: http://car.semas.pa.gov.br/#/baixar. Emitido em: 13 set. 2016.

O tempo médio necessário para o cumprimento de todo este 
processo, envolvendo as regiões Laranjeiras (12 famílias) e Baixo Arari 
(10 famílias) foi de 45 (quarenta e cinco) dias e o custo médio de trabalho 
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realizado foi de R$ 350,00/família. O curto tempo de execução e o reduzi-
do valor monetário desse trabalho reforçam a sua importância enquanto 
uma tecnologia social acessível as comunidades marajoaras.

 4.5  Organização social envolvida

Para a realização da emissão dos 22 CARs de Laranjeiras e Baixo 
Arari, a presença do STTR de Ponta de Pedras foi de extrema importân-
cia, visto que ele mobilizou as famílias para o trabalho, supervisionou as 
operações da equipe de campo e ajudou a debater entre os seus associados as 
vantagens e desvantagens do uso dessa ferramenta de regularidade ambien-
tal pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

As famílias, por sua vez, entenderam que o processo deveria ter 
apoio delas enquanto discussão entre os posseiros, consolidação dos limi-
tes de respeito e apoio logístico e financeiro para a execução das atividades. 

A equipe de emissão do cadastro, por sua vez, tentou de manei-
ra menos onerosa possível operar em campo, analisando cada etapa do 
processo e realidade socioeconômica e ambiental local com o intuito de 
propor estratégias de emissão de CARs em outras regiões a partir de bons 
arranjos institucionais. Para isso, é importante observar o princípio reco-
mendado pelo geógrafo Milton Santos de que é preciso vivenciar o terri-
tório para poder compreendê-lo em seus diferentes níveis (econômicos, 
políticos, sociais, culturais, etc.) e assim viabilizar um caminho metodo-
lógico de transformação da própria realidade (SANTOS, 2006), ação esta 
que obviamente pode inclusive ajudar a aprimorar a ferramenta CAR de 
base Mansa e Pacífica aqui analisada.

 5. ANÁLISE DAS LIÇÕES APRENDIDAS

De modo geral, a ferramenta CAR pode e deverá auxiliar a auto-
nomia das famílias rurais e suas capacidades produtivas. Dentre suas 
potencialidades destaca-se: i) o poder de sintetizar informações técnicas 
de cunho agronômico e florestal da propriedade ou posse rural para o 
manejo dos recursos naturais, preservação de áreas e incentivo à agroe-
cologia; ii) compor uma base de dados robusta que  pode ser acessada 
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facilmente pelos tomadores de decisão, lideranças comunitárias e pes-
quisadores; iii) ser um instrumento que possibilita a gestão agrícola, 
ambiental e florestal; iv) dar garantia de sustentabilidade ambiental para 
o acesso ao financiamento rural  subsidiado ou ao seguro agrícola; v) 
auxiliar na regularização ambiental, na conservação da floresta e na 
recuperação de áreas degradadas.

O SICAR, contudo, ainda apresenta fragilidades consideráveis no 
que se refere ao combate do uso de má fé deste registro eletrônico para 
a grilagem de terra e o desmatamento. Em que pesem as argumentações 
técnicas e discursos dos gestores dos órgãos ambientais estaduais e fede-
ral sobre a resolução das lacunas existentes, a demora em identificar e 
separar os CARs que são posses mansas e pacíficas e das apropriações espe-
culativas, somada às preocupantes decisões por parte do Governo Federal 
nos últimos anos, que parecem subestimar os conflitos agrários no país e 
em especial na Amazônia, como a descaracterização finalística da Ouvidoria 
Agrária Nacional, tornam o sistema duvidoso no que diz respeito a sua efi-
cácia prática e observância dos preceitos do Estatuto da Terra.

A partir do manuseio da ferramenta SICAR, a equipe que atuou 
nas comunidades de Laranjeiras e Arari observou possíveis limitações do 
sistema que hoje permitiriam facilmente que sejam incluídas informa-
ções sem comprovação de sua veracidade, por exemplo, a inserção de 
coordenadas geográficas de posses ou propriedades sem a necessidade de 
trabalho de campo, o que explicaria a ocorrência de esquemas sofistica-
dos de falsificação de documentos, grilagem de terras públicas, trabalho 
escravo e desmatamento relatados por Sá e Tinoco (2016) e Barcelos e 
Barros (2016b).

Em relação à titularidade do CAR, a legislação não informa se 
e como esse cadastro será repassado para os parentes em caso de morte 
do titular. Ainda nesta linha de raciocínio, o recibo CAR não apresenta 
os CPFs de quem faz parte daquele processo, o que pode resultar em 
dificuldades de um membro da família para obter acesso aos financia-
mentos ou ter direito a seus benefícios sociais como auxílio-maternidade 
e mesmo aposentadoria rural.

Cabe mencionar-se que após sucessivas disputas, os povos e 
comunidades tradicionais tiveram reconhecido, administrativa e judi-
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cialmente, o direito de realização do CAR coletivo sobre suas áreas de uso 
tradicional14. O desenvolvimento do módulo PCT abre a possibilidade 
de ordenamento territorial de inúmeras comunidades amazônicas, o que 
amplia a necessidade da realização de esforços visando o aperfeiçoamen-
to dos sistemas de cadastramento existentes, de modo que eles possam 
contemplar a diversidade de segmentos sociais envolvidos nas disputas 
pelo território.

Para a etapa de consolidação do CAR do rio Laranjeiras e Baixo 
Arari, ou seja, o CAR finalístico, será importante avaliar a tipologia flo-
restal existente nesta região de estuário do rio Amazonas e compará-la 
à legislação fundiária e ambiental vigentes. Considerando que Ponta de 
Pedras e o Marajó se localizam em uma área de influência das marés, onde 
os rios e igarapés são caracterizados pelo movimento periódico de subida 
e descida do nível da água, como definir de modo categórico qual a área 
de preservação permanente (APP)? Qual a reserva legal (RL)? Existem 
posses que pelo cruzamento desses diferentes cursos d´água, seriam uma 
grande APP. Por outro lado, por suas características de rápido crescimen-
to florestal, como indicar qual a área consolidada? Questões estas que 
implicam na necessidade de novas pesquisas estudos sobre a aplicação do 
CAR no Marajó.

 CONCLUSÃO

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), como política pública, ain-
da carece de consagrar-se como tal nos rincões amazônicos. Após visitar 
os rios e igarapés do Marajó, evidencia-se que informações básicas sobre 
regularização ambiental não chegaram a contento, após nove anos de 
publicação do novo Código Florestal. Os Sindicatos de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais marajoaras reconhecem a necessidade de atualiza-
ção sobre o tema e de se informar os seus associados sobre a obrigato-
riedade de se cadastrar, o que se fosse feito de maneira sistemática antes, 

14 Constitui-se exemplo o caso da comunidade Repartimento do Pilões, no município 
de Almeirim que enfrentou e venceu uma das batalhas jurídicas pelo reconheci-
mento de seu CAR coletivo sobre suas áreas de castanhais (ASMIPPS, 2016).
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evitaria que muitas famílias fossem intimidadas por um desconhecimen-
to total sobre o referido cadastro.

Além disso, os governos estadual e federal, ao não criarem meca-
nismos para verificação de quem mora na terra e não promoverem a 
reforma agrária como pendência que é para a sociedade brasileira, peri-
gosamente lançou a autodeclaração do CAR, possibilitando uma nova 
onda de especulação fundiária, aliada à falta de uma postura mais fir-
me para a população de que tal registro não configuraria documento de 
terras. Ao publicar valores em hectares de CARs declarados no Brasil e 
Amazônia acima dos valores declarados de terra e ao instituir um cadas-
tro auto declaratório de imóveis rurais em uma região com sérias difi-
culdades de inclusão digital, a União assumiu um risco de proporções 
consideráveis com a vida daqueles que apenas desejam viver bem e com 
dignidade no meio rural do Marajó, cuja produção inclusive alimenta 
a população das sedes municipais. Como as famílias poderiam saber se 
existiriam CARs sobrepondo suas áreas uma vez que não possuem acesso 
à internet de qualidade?

Não levar em conta a dívida histórica de regularização fundiária 
no momento de delimitar áreas como o que se propõe o CAR, bem como 
desconsiderar que a Amazônia e o Marajó são objetos cíclicos de invasões, 
saques de recursos naturais, desmatamentos e conflitos agrários é um gra-
ve equívoco estratégico para uma Nação, bem como traz prejuízos aos 
objetivos de regularidade fundiária e ambiental.

Desse modo, a metodologia do CAR Participativo Manso 
e Pacífico pode contribuir com a gestão ambiental das comunidades 
tradicionais, na medida que possibilita uma abordagem mais simples 
e participativa para a aplicação e emissão do CAR, transformando o 
cadastro em uma tecnologia social que valoriza as categorias da pos-
se mansa e pacífica e do limite de respeito, bem como não induzindo 
o desmatamento nessas áreas de grande sociobiodiversidade. A partir 
da experiência adquirida nos processos de mapeamento participativo 
e construção dos planos de uso dos recursos naturais (RAMOS, 2012), 
verifica-se a necessidade do aperfeiçoamento do sistema CAR confor-
me concebido atualmente.
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 RESUMO

Na Antiga Mesopotâmia, a terra era o principal bem jurídico 
tutelado pelos princípios de normatização existentes à época. Diante da 
parca instrução tecno-científica para lidar com as intempéries naturais, o 
campo foi elevado a uma das categorias mais sofisticadas de proteção. O 
Código de Hammurabi já preconizava a prevalência e a importância do 
Direito Agrário sobre o Direito Privado. Busca-se realizar um paralelo 
entre as disposições do Código de Hammurabi com a atual conjuntu-
ra da realidade agrária brasileira, bem como sua confirmação perante a 
Constituição Federal de 1988. Objetiva-se, pois, analisar os pontos simi-
lares, de modo a evidenciar disposições que não mudam, independente 
da sociedade e do espaço-tempo. Através do método hipotético-dedutivo 
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de Cambé/PR, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ex-monitor 
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ancorado na pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial, tem-se 
que a União Federal visa a estimular a ocupação da terra para fins de 
subsistência, dando forma aos contornos constitucionais referente à dig-
nidade da pessoa humana e à função social do imóvel rural, calcado, ain-
da, nos princípios da função social e da boa-fé objetiva. Deste modo, a 
Reforma Agrária é uma realidade no País que apresenta dificuldades e 
burocracias para sua plena efetivação, porém, configura nova destinação 
às terras não cultivadas, promovendo a concretização de diversas garan-
tias fundamentais perante a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Antiguidade Oriental. Boa-fé objetiva. Desapro-
priação. Função social. Reforma Agrária.

 INTRODUÇÃO

A preocupação com a questão agrária e fundiária está intima-
mente ligada ao surgimento da vida humana em sociedade, junto com o 
advento das primeiras civilizações. A origem do Direito, na Mesopotâmia, 
buscou tutelar os eventos cotidianos, inerentes à realidade da população. 
Para isso, o Código de Hammurabi organizou uma série de mandamen-
tos morais e jurídicos já consagrados via consuetudinária e, dentro da 
coletânea histórica, encontrou respaldo o Direito Agrário, importante 
meio de proteção das relações envolvendo o homem e a terra.

A Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) ganhou nova roupagem 
ao ser recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/1988). Seus preceitos estão de acordo com os valores esta-
belecidos, defendidos e protegidos pelo Poder Constituinte Originário. A 
Lei nº 8.629/1993, a qual estende o previsto constitucionalmente sobre 
a questão agrária, resulta na preocupação de salvaguardar o máximo 
aproveitamento da terra/propriedade rural para fins sociais, culturais, 
ambientais e econômicos.

Com o advento da CRFB/1988, a consideração pela Reforma 
Agrária e seu viés socioeconômico ganhou relevância especial e repercu-
tiu consideravelmente, haja vista os novos instrumentos e órgãos criados 
para este fim. A atuação das Procuradorias Federais aliadas ao Instituto 
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Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) reflete os interes-
ses constitucionais agrários rumo à efetivação judicial dos direitos e das 
garantias previstas na Constituição Cidadã.

Em que pese os meios normativos existentes para vedar abusos 
e omissões em relação à Reforma Agrária, há também de se pensar na 
questão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social da proprie-
dade. Eventualmente tais princípios podem entrar em colisão, a depender 
do caso concreto, e a solução far-se-á mediante o método hermenêutico 
da ponderação de valores. O proprietário que adquiriu o terreno de boa-
-fé, com o devido registro no órgão competente, colide com o interesse 
daqueles que passam a ter a posse do referido imóvel, transformando-o 
de acordo com alguma finalidade atinente à função social.

 2. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO DIREITO AGRÁRIO

Necessário se faz tecer breves considerações a respeito do sur-
gimento da questão agrária junto à civilização humana. Remontando 
aos tempos da Antiguidade Oriental, mais precisamente na região da 
Mesopotâmia, tem-se o primeiro grande compilado normativo consue-
tudinário de normas jurídicas, o Código de Hammurabi, utilizado para 
estabelecer a convivência mínima na sociedade de outrora.

Diante da rusticidade e da dependência dos produtos naturais 
para fins de subsistência, mercancia e poder, houve por bem a edição de 
normas para fins de proteção ao campo e seus cultivares. Tais disposições 
se faziam pertinentes para fins de preservação e melhor utilização das 
terras, ante ao parco conhecimento de técnicas de exploração e maximi-
zação das culturas.

	 2.1	O	direito	agrário	a	partir	do	Código	de	Hammurabi

A consciência do direito à terra e aos frutos que dela são pro-
venientes, direta ou indiretamente, não é marco exclusivo da civilização 
humana do século XIX. Desde os primórdios dos primeiros agrupa-
mentos sociais, foi-se necessário estabelecer alguns comandos e regras 
para o bom desenvolvimento do solo e dos recursos naturais inerentes à 
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subsistência humana, tendo em mira a maximização da qualidade de vida 
da população. Fome e sede são instintos do homem que, se ignorados, 
podem acarretar o óbito do indivíduo.   

Com o passar do tempo, houve a união dos seres humanos em 
clãs, tribos, vilas e outras formas de comunidade, dando azo à formação 
da sociedade da Antiguidade Oriental, onde se percebeu a importância 
de disciplinar regramento mínimo a respeito do uso e manejo da terra 
pelo ser humano (BONASSA; CORTEZ, 2021, p. 21). Assevera Marquesi 
(2006, p. 59-60):

A agricultura exerceu papel importante nas primeiras civilizações. 
Os sumérios e os semitas, que viveram na Mesopotâmia entre os 
anos 5.000 a 605 a.C., não foram nômades e fixaram-se ao lon-
go dos rios e vales montanhosos. Como a região em que viveram 
apresentava solo de grande fertilidade, é natural tenha a agricul-
tura florescido, desencadeando-se as técnicas de exploração. Na 
lição de [Federico A.] Arborio Mella, o apossamento do solo, no 
alto e médio períodos da civilização suméria, foi comunitário, pois 
o trabalho de séculos, tão magnificamente compensado, era coletivo, 
e coletiva permaneceu a propriedade. O proprietário de toda a terra 
e do gado era o deus local, cujo templo era o centro do Estado, aliás 
o próprio Estado3. Logo, a ligação entre a religião e os direitos reais 
é visível logo nas primeiras civilizações.

Ao longo do sedentarismo das primeiras sociedades humanas ao 
redor dos rios Tigre e Eufrates, por volta de registros arqueológicos data-
dos de 5.000 a.C., a sobrevivência tornou-se regra de vida, em um pri-
meiro momento. A localização entre os rios gerava grande quantidade de 
matéria orgânica graças às cheias e ao conteúdo trazido pelas correntezas. 
Tem-se assim um solo propício à cultura dos gêneros alimentícios, com 
irrigação natural. Culturas, cultivos e outras especificações foram surgin-
do aos poucos, conforme a evolução do grau de instrução tecno-científica.

Embora o proprietário agrícola tivesse contrato válido acerca 
da aquisição do bem, poderia o Estado valer-se, temporariamente ou 

3 O autor cita uma passagem da seguinte obra: MELLA, Federico A. Arborio. Dos 
Sumérios a Babel. Tradução de Norberto P. Lima, Hemus, 198? p. 39.
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permanentemente em situações de emergência, com ou sem indeniza-
ção. A propriedade de tudo pertencia ao deus local. Desde muito cedo, 
os institutos da posse e da propriedade despontam; é inerente ao pensa-
mento e por que não do instinto humano. O trabalho era comunitário, 
isto é, toda a família extensa que residisse na casa do proprietário aju-
dava de alguma forma.

Para garantir os meios necessários à subsistência e à sobrevivên-
cia, bem como gerar certo enriquecimento às custas da produção exce-
dente, o compilado hammurabiano asseverou condições pesadas, rígidas 
a quem descumprisse os preceitos morais-jurídicos. A justificativa para 
tal baseia-se nas características ambientais da época: aridez do solo, gran-
des desertos, ameaça constante por alimentos e água. O cenário agrário 
era composto por terras com cultura intensiva graças à irrigação dos rios 
Tigre e Eufrates4, por áreas pantanosas e grandes regiões de estepes, pra-
darias e areia. O índice pluviométrico era baixo. Por conta dos entornos 
corresponderem a extensões consideráveis de deserto, as terras irrigadas 
e os pântanos estavam sujeitos à salinização (LIVERANI, 2016).

O Direito Agrário, ainda que de forma rústica, fora incluído den-
tro do tratamento dos direitos básicos e essenciais assim entendido pelos 
antigos mesopotâmicos. O famoso Código de Hammurabi, lapidado e 
esculpido segundo ordens do déspota homônimo (1728 – 1686 a.C.), 
contém os traços iniciais acerca da temática agrária, sendo inovador fren-
te à época vigente da vingança privada (BONASSA; CORTEZ, 2021, p. 
21). “O Código de Hammurabi, do povo babilônico, pode ser considera-
do o primeiro Código Agrário da Humanidade” (Miranda apud Marques, 
1998, p. 01). A inovação, portanto, pautava-se na maximização, sempre 
que possível, da responsabilização pecuniária ao castigo e à mutilação 
corporal – Lei de Talião. Computam-se, por exemplos, alguns regramen-
tos relacionados aos direitos da terra contidos no Código de Hammurabi. 
“In verbis” (VIEIRA, 2011, p. 15):

Art. 42. Se um homem arrendou um campo para cultivá-lo e 
não produziu grão no campo, comprovarão contra ele que não 

4 Região conhecida como Crescente Fértil, onde os rios condicionavam a área propí-
cia para a agropecuária.
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trabalhou o campo convenientemente e ele dará ao proprietário 
grãos correspondentes à produção de seu vizinho.

A importância do campo cultivado era tamanha que se não hou-
vesse produção de cultura destinada à alimentação, o arrendatário deve-
ria dar, como contraprestação ao arrendamento fornecida pelo arren-
dador mediante contrato, a quantidade de grãos e insumos que a terra 
vizinha tivesse produzido. Desse modo, consta Bouzon (1980, p. 38):

Art. 43. Se ele não cultivou o campo e o deixou árido, dará ao seu 
proprietário correspondente à produção do seu vizinho e, além 
disso, afofará a terra e destorroará a terra que deixou baldia e a 
devolverá ao proprietário do campo.

Ainda, se o arrendatário além de não cultivar não cuidou para 
que a terra permanecesse cultivável, e por negligência deixou-a em esta-
do de aridez, sua obrigação para com o arrendador torna-se uma res-
ponsabilização. Pagará o tempo usufruído da terra com a quantidade de 
alimentos produzidos pelo vizinho e cuidará do solo, destinando-o corre-
tamente ao plantio de gêneros alimentícios. Afofará a terra, esmagando e 
moendo os blocos secos de terra quando resultante a salinização do solo. 
A respeito disso, Bouzon cita (1980, p. 44):

Art. 59. Se um homem, sem permissão do proprietário do pomar, 
cortou madeira no pomar de outro, pagará meia mina de prata.

As características do clima, do tempo, das regiões ambientais e de 
todo o ecossistema da região do Oriente Médio impedem consideravelmen-
te a existência de árvores cuja copa seja densa e volumosa, espessa e de lar-
gura abrangente. “O rigor da pena é, contudo, compreensível considerando-
-se a escassez de madeira na Babilônia” (BOUZON, 1980, p. 45). Por isso, a 
proteção às árvores contra cortes e podas não autorizadas e não necessárias:

Art. 61. Se o arboricultor não terminou de plantar o campo e dei-
xou uma parte não cultivada, colocarão a parte não cultivada en-
tre a parte do arboricultor.
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Ao invés de responsabilizar pecuniariamente o arboricultor pela 
falta do plantio de árvores previstas na estipulação do trabalho pelo con-
trato com o proprietário da terra, a parte não cultivada será desconta-
da do “salário” daquele que se ofereceu para realizar o plantio das árvo-
res frutíferas e ornamentais. Se, na parte não explorada, coubessem 10 
mudas de tamareira, por exemplo, seriam descontados do pagamento 
final 10 tamareiras. Transcreve Vieira (2011, p. 35):

Art. 245. Se um homem alugou um boi e por negligência ou por 
pancadaria causou sua morte, indenizará o proprietário do boi 
com outro de igual valor.

Os animais domésticos, sobretudo os destinados ao arado e 
à geração de alimentos e outros insumos valorizados pelos homens, 
possuíam grande valor para a família do proprietário. Sem o boi para 
arar a terra, o trabalho tornar-se-ia muito mais exaustivo e demorado, 
colocando em risco o desenvolvimento de outras atividades agrope-
cuárias familiares.

“Se o animal alugado morrer por falta de cuidado ou por mal-
trato do locador, este é obrigado pela lei a indenizar o dono do animal 
morto com um outro boi” (BOUZON, 1980, p. 98). Mediante contrato 
escrito e observadas testemunhas, a contraprestação da locação de um 
boi morto por negligência do locatário seria a entrega de um boi de 
igual valor ao locador:

Art. 246. Se um homem alugou um boi e quebrou a sua pata ou 
cortou o tendão de seu pescoço, indenizará o seu proprietário com 
outro boi de igual valor.

No caso de dano permanente no animal, isto é, avaria em algu-
ma parte indispensável, que coloque em risco e em prejuízo a função 
agropastoril do quadrúpede perante o labor, o locatário deveria resti-
tuir o locador. Para isso, a indenização giraria em torno da entrega de 
outro boi de igual valor ao dono. “Eis aqui a supremacia dos interes-
ses públicos sobre os interesses particulares há mais de três mil anos!” 
(MARQUESI, 1997, p. 71).
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Dada à exposição acerca do surgimento dos traços tutelados do 
Direito Agrário, passa-se a atual conjuntura estabelecida pela Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 e pela doutrina jurídica nacio-
nal. Muitas preocupações estabelecidas pelo “Codex”5 do rei babilônico 
ainda persistem, todavia, foram reformadas conforme os novos institutos 
jurídicos, sobretudo à luz do Estado Democrático de Direito.

	 2.2	Atual	conjuntura	do	direito	agrário	perante	a	Constituição	 
   Federal Brasileira de 1988

Sabe-se que o Direito Agrário surge como forma de resposta às 
relações jurídicas desenvolvidas e desempenhadas entre os seres huma-
nos e a terra, visando à produção de alimentos. Objetivando coibir abu-
sos, excessos, omissões, desproporções e faltas, bem como gerar justiça e 
bem-estar ao máximo dos indivíduos envolvidos, o ramo agrário ou rural 
do Direito exerce papel mor, basilar, fundamental para a própria existên-
cia da sociedade. Sem as atividades agropecuárias não haveria alimenta-
ção, e consequentemente o padecimento de grande parcela de pessoas.

Nesse diapasão, o posicionamento de Rizzardo (2013, p, 19):

O direito agrário ou rural é formado pelo conjunto de normas 
que disciplina a vida e o desenvolvimento econômico da agricul-
tura e daqueles que utilizam a terra para atividades produtivas. 
Trata-se do direito que rege o mundo rural, a proteção da natu-
reza e o cultivo da terra e as demais atividades rurais. [...] vem a 
ser o regulamento da relação do homem com a terra rural, toda 
atividade vinculada com a produção agropecuária, [...] o uso e 
proveito da terra, a produção de bens, e a interferência do Poder 
Público em todos os setores de atuação do homem com a terra e 
da propriedade rural. Está ligado diretamente à atividade agrária, 
à agricultura, ao cultivo das terras, com a finalidade de produzir 
os gêneros alimentícios indispensáveis à sobrevivência do ser hu-
mano. É o direito que cuida de uma atividade básica, fundamen-
tal, para a sobrevivência humana, pois proporciona o sustento de 
todos os seres humanos.

5 Código, em latim.
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Sendo assim, o Direito Agrário cuida do vínculo existente entre o 
homem e a propriedade rural, mais especificamente entre a produção vol-
tada para o cultivo de culturas alimentícias, sua comercialização e tam-
bém sua improdutividade. Tanto é que o assunto sobre a Reforma Agrária 
adentra no mérito da improdutividade da propriedade pertencente a um 
indivíduo, a qual poderia beneficiar a toda uma coletividade. Além da 
atuação contínua do poder público com o direito público, é crescente a 
associação com o direito privado para a resolução dos conflitos que, por-
ventura, venham a ocorrer. Direitos sobre propriedade, seja ela urbana ou 
rural, é assunto tratado no direito das coisas, ramo do Direito Civil.

A Constitucionalização do Direito Civil refere-se ao deslocamen-
to de princípios fundantes do Código Civil para a Constituição. A pro-
priedade rural sofre interferência do valor social que a mesma representa 
perante a sociedade, bem ainda a justiça social, visando à diminuição das 
desigualdades sociais e regionais. “Doutrina e jurisprudência têm procu-
rado estabelecer o conteúdo da função social das relações patrimoniais 
privadas, no âmbito dos direitos reais. Tanto na posse quanto na proprie-
dade, é a promoção de valores socialmente relevantes que fundamenta a 
tutela dos direitos” (TEPEDINO, 2018, p. 480). 

É segmento jurídico autônomo, dotado de institutos e princípios 
próprios. As atividades protegidas são, segundo a classificação de 
Laranjeira (apud Teixeira, 2016, p. 185):

Explorações rurais típicas: que compreendem a lavoura, a pecuá-
ria, o extrativismo vegetal e animal e a hortigranjearia;
Exploração rural atípica: que compreende a agroindústria;
Atividade complementar da exploração rural: que compreende o 
transporte e a comercialização dos produtos.

Por explorações rurais típicas, entende-se toda aquela atividade 
naturalmente e notoriamente comum ao meio rural, como o plantio de 
gêneros destinados à alimentação humana e animal; o desenvolvimen-
to de animais para o abate e de outros gêneros (pecuária); a explora-
ção mineral, vegetal e animal da natureza, mediante contraprestações 
ambientais à altura; e a produção de hortas e granjas.
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Dentro do extrativismo, estão incluídas a captura de seres orgâ-
nicos, isto é, a caça e a pesca. Também, está acoplado ao conceito a 
extração de produtos de origem mineral, como o carvão, elementos 
químicos, pedrarias, sal etc., nos limites, nos compassos e nos períodos 
autorizados por lei.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu exigências e regras de 
proteção à propriedade rural que seja exercida de acordo com requisitos 
que afirmem sua condição de cumpridora da função social, em seus arti-
gos 184 ao 191 – Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
Dotou o ente federado União com a competência exclusiva relacionada 
à matéria da reforma agrária. Desse modo, somente atitudes oriundas da 
esfera federal podem surtir efeito, sob pena de declaração de incompe-
tência. Quaisquer espécies de impostos atinentes à transferência de imó-
veis rurais destinados à Reforma Agrária são inconstitucionais, portanto, 
ilegais. Esclarece o artigo 184 da CRB/1988:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos 
da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, res-
gatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em 
dinheiro.
§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, 
para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de 
desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento con-
traditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de 
desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da 
dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender 
ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as 
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de 
reforma agrária.
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Somente a União pode legislar e agir com escopo de estabelecer a 
Reforma Agrária, calcada na justiça e na função sociais, a ser computada 
previamente ao proprietário. Em contrapartida, o ente federal expedirá 
Título da Dívida Agrária (TDA) para pagamento da terra nua e destinará 
o valor em espécie para as benfeitorias. Trata-se de documento pelo qual o 
expropriado pode cobrar a União em até 20 (vinte) anos para o pagamento 
pela desapropriação6. “Significa substituir o direito de propriedade sobre a 
terra pela quantia equivalente em dinheiro” (FIDELES, 2015, p. 12).

Atualmente, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), mediante atuação das Procuradorias Federais em 
defesa dos direitos da autarquia federal, vem estabelecendo o pagamen-
to extrajudicial e judicial dos detentores do TDA. Não importa se é o 
titular originário ou cessionário resultante de cessão de crédito, basta 
comprovar documentalmente. A atuação das Procuradorias em nome do 
INCRA vem demonstrando grande economia ao País. Em julgado recen-
te, o órgão defensor estabeleceu consensualmente o valor da indenização 
pela desapropriação de um imóvel antes de propriedade de empresa do 
ramo agropecuário. Esta insurgiu-se, depois, sobre os juros e a correção 
monetária, mas como o contrato faz lei entre as partes e, no caso em 
tela, a homologação do acordo transitado em julgado detém esse con-
dão, decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) aplicar a 
estipulação de consectários trazidos pela entidade autárquica federal e 
consensualmente aceita pela empresa7.

6 “Os detentores de TDA cartulares, títulos na forma de papel, devem se dirigir a uma 
Superintendência Regional do INCRA, apresentar o seu título para autenticação e 
solicitar sua escrituração (cancelamento da cártula, que será substituída pelo título 
escritural), conforme dispõe o Decreto nº 578/92. Não há necessidade de contatar a 
Secretaria do Tesouro Nacional, a CETIP ou terceiros. No caso do se tratar de título 
resgatável, isto é, que já atingiu a data de vencimento, o Tesouro efetuará o pagamento 
para a conta do detentor, no primeiro dia útil do mês seguinte à sua escrituração.” In: 
BRASIL. Ministério da Fazenda. Títulos da Dívida Agrária – TDA. Tesouro da 
Fazenda Nacional. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/titulos-da-
-divida-agraria-tda. Acesso em: 24 jun. 2018.

7 “Em defesa do INCRA, os procuradores federais aduziram ser incabível a inclusão de 
juros moratórios e compensatórios no acordo homologado por sentença transitada em 
julgado, pois a empresa concordou com o valor estabelecido a título de justa indenização 
do imóvel então de sua propriedade e, portanto, como o acordo faz lei entre as partes, 
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As benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel obje-
to de desapropriação para atender os reclames sociais da Reforma 
Agrária serão indenizadas em dinheiro, mediante certidão pública. As 
benfeitorias voluptuárias não adentram na lista de feitos cuja constata-
ção exige indenização.

 3. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL NA PROPRIEDADE RURAL

O próprio texto constitucional concebe as diretrizes mínimas 
em que o princípio da função social da propriedade assenta-se no caso 
concreto. A opção pelo Poder Constituinte Originário em dar luz a con-
ceitos, preceitos e funções não vazias e genéricas e, sim, carregados de 
conteúdo normativo, deve-se pelo fato de a questão da Reforma Agrária 
ser ainda muito pouco debatida e manipulada pela mídia brasileira que 
segue a posição da elite latifundiária. Ao dar devida valoração aos termos 
expressos na Constituição, a margem para a interpretação em favor do 
proprietário de má-fé, o qual não utiliza sua propriedade rural para com 
os devidos fins sociais, deixa de ser um problema inicial.

 3.1 Função social

Em primeiro lugar, trataremos da função social da propriedade. 
Preconiza Venosa (2017, p. 176):

sobre a sentença não caberia qualquer alteração, tendo que ser meramente cumprida 
nos termos em que foi editada, até porque as TDA’s já são automaticamente corrigíveis. 
A Terceira Turma do TRF da 1ª Região julgou assistir razão ao INCRA e negou pro-
vimento ao agravo de instrumento, destacando na ementa que “com o trânsito em 
julgado da sentença homologatória da avença, o que resta é o seu cumprimento, não 
podendo haver inovações e não existindo espaço para tratar de questões que nela não 
foram abordadas, raciocínio que se coaduna com a segurança jurídica e com o postu-
lado da coisa julgada. Fica, assim, afastada a pretensão de incidência, em execução 
do acordo, de juros moratórios e compensatórios, pois essas parcelas não constaram da 
avença livremente firmada pelas partes”. ______. Advocacia-Geral da União. PRF 
1ª Região e PFE/INCRA: Procuradorias evitam incidência de juros sobre valor in-
denizatório fixado em acordo homologado em ação de desapropriação. AGU, 04 
out. 2012. Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteu-
do/213696. Acesso em: 24 jun. 2018.
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A Encíclica Mater et Magistra do Papa João XXIII, de 1961, ensina 
que a propriedade é um direito natural, mas esse direito deve ser 
exercido de acordo com uma função social, não só em proveito do 
titular, mas também em benefício da coletividade.

Acolhendo a ideia acima, a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 elencou, no rol exemplificativo das garantias fundamentais, a pro-
priedade como direito constitucional ao ser humano, desde que atendida à fun-
ção social da atividade, do terreno ou de quaisquer condicionantes relacionadas8.

O artigo 186 do texto constitucional traz ao lume as especificações a 
serem consagradas pela função social quando se associa determinado imóvel à 
possibilidade de ser impactado pela Reforma Agrária (Brasil, 1988):

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.

As exigências à propriedade rural para que seja considerada 
cumpridora da função social relacionam-se a alguns requisitos. O apro-
veitamento racional e adequado, assim entendido como o uso da proprie-
dade destinado à produção de alimentos de origem vegetal e animal para 
atender famílias humildes e o mercado interno.

A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente, por sua vez, guarda íntima relação com o 
Direito Ambiental. A saber, a tutela do meio ambiente encontra respaldo 

8 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 
atenderá a sua função social.
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em um “complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sani-
dade do ambiente em sua dimensão global, visando à sustentabilidade 
para as presentes e futuras gerações” (MILARÉ, 2005, p. 155). Assim, a 
propriedade rural deve promover e proteger os bens culturais de valor 
histórico, artístico, arquitetônico, urbanístico, monumental, paisagísti-
co, turístico, arqueológico, paleontológico, ambiental, ecológico e cien-
tífico sempre que possível.

A observância das relações de trabalho aduz às noções mínimas 
de dignidade do trabalhador ao labor digno, sem macular sua saúde física 
e mental. Se houver níveis ou condições de insalubridade e/ou periculosi-
dade, cabe à empresa arcar com adicional no salário do empregado, e da 
mesma maneira constar no Laudo Técnico das Condições do Ambiente 
de Trabalho (LTCAT), de preferência contemporâneo à época laborada. 
Ao empregado, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a 
descrição da insalubridade e/ou da periculosidade deverá constar no 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

E, por fim, a maximização do bem-estar dos beneficiados com 
a Reforma Agrária. Cita-se, por exemplo, o bem-estar de inúmeras 
famílias que anseiam por um pedaço de terra para morarem e vive-
rem dignamente. A efetiva exploração da terra significa a busca da paz 
(MARQUES, 1998). 

Dispõe o art. 2º do Estatuto da Terra:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à proprie-
dade da terra, condicionada pela sua função social, na forma pre-
vista nesta Lei.
§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua 
função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que 
nela labutam, assim como de suas famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de 
trabalho entre os que a possuem e a cultivem.
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“O Estatuto da Terra foi criado com a finalidade precípua de 
conservação dos meios naturais, para que a intervenção humana não 
cause destruições irreversíveis” (PARRA, 2017, p. 59). Além de con-
ter alguns dos requisitos sociais dispostos no art. 186 da Constituição 
Federal de 1988, a Lei nº 4.504/1964 trouxe ao bojo jurídico a necessi-
dade de atentar-se aos níveis satisfatórios de produtividade e reforçou a 
justa regulação nas relações trabalhistas entre os possuidores e os cul-
tivadores do campo.

Há deveres e obrigações que o proprietário e o possuidor da pro-
priedade rural devem exercer. A aquisição do imóvel não é mais de abso-
luto valor patrimonial, como nos tempos de vigência do antigo Código 
Civil de 1916, como informa Rafaela Aiex Parra (2017, p. 66):

Apesar de condicionar o proprietário ao cumprimento de certos 
requisitos legais e limitar seu direito de livre uso, gozo e disposi-
ção, o princípio da função social não autoriza a suprimir, por via 
legislativa, a instituição da propriedade privada.
Apenas cuida de determinar que o proprietário só recebeu do or-
denamento jurídico aquele direito de propriedade, na medida em 
que respeite aquelas obrigações, na medida em que respeite a fun-
ção social do direito da propriedade. Se o proprietário não cumpre 
e não se realiza a função social da propriedade, ele deixa de ser 
merecedor de tutela por parte do ordenamento jurídico, desapare-
ce o direito de propriedade.

É destacada a importância da realização de obrigações do 
particular sobre a propriedade rural. A mera titularidade averbada 
em Registro de Imóveis não o torna detentor exclusivo e único do 
direito de propriedade. O simples desrespeito aos requisitos da função 
social e também a violação à boa-fé objetiva acarretam o interesse da 
União em desapropriar o dono e dar devida utilização social às terras 
até então improdutivas.

“Assim, a função social pode ser entendida como uma meta a 
ser seguida pelo titular de um imóvel urbano ou rural, que, no exercer 
os poderes do domínio, deverá fazê-lo segundo os balizamentos de direi-
to público relativos à ordem econômica” (MARQUESI, 2006, p. 91). A 
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ordem econômica prevista nas diretrizes constitucionais prevê a produti-
vidade e a utilização da propriedade rural da forma mais eficiente possível.

	 3.2	Boa-fé	objetiva

A boa-fé objetiva advém do Direito Privado, dentro do âmbito 
dos negócios jurídicos. É pautada na atitude de probidade, de transparên-
cia, de honestidade de ambos os contratantes da avença. Trata-se de regra 
geral e importante paradigma hermenêutico.

“A boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível como 
uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados 
padrões sociais estabelecidos e reconhecidos” (VENOSA, 2017, p. 20). 
Os aspectos sociais, subjetivos e peculiares dos contratantes são levados 
em consideração. Além do mais, os contratantes são obrigados a guardar, 
antes, durante e após a conclusão e os efeitos do contrato, os princípios da 
probidade e boa-fé9. Junto a esse quadro, torna-se totalmente inaceitável 
a conduta contraditória.

“Venire contra factum proprium” ou proibição de comporta-
mento contraditório, visto como princípio autônomo ou decorrente da 
boa-fé objetiva, pode ser entendido como uma espécie de [litigância de] 
má-fé. Diz respeito a “circunstância de um sujeito de direito [em] buscar 
favorecer-se, assumindo conduta que contradiz outra que a precede no 
tempo e assim constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível” 
(VENOSA, 2017, p. 23).

A aplicação destes princípios civilistas perante o Direito Agrário 
é de importância ferrenha. O devido acatamento da probidade pelo pro-
prietário do imóvel rural afasta a União em adquirir para si o bem e des-
tiná-lo à Reforma Agrária. Porém, não basta somente o titular agir com 
honestidade, deve, sob pena de desapropriação, colocar em concreto em 
sua propriedade meios, instrumentos, atividades voltadas para a devida 
produtividade da extensão rural a ele pertencente. Caso a realização do 
exercício pleno de boa-fé sobre a propriedade não seja constatado, o valor 
social e econômico pertencente à União possui maior preponderância e 
ponderação sobre a probidade do particular, no conflito hermenêutico.

9 Artigo 422 do Código Civil.
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Ensina Milton Pardo Filho (2006, p. 277) que:

O contrato perdeu, portanto, sua autonomia ou liberdade abso-
luta, se é que em algum outro momento ele já teve. Certamente 
porque não é possível que o princípio da autonomia dos contratos 
não esteja submetido a outros princípios. O princípio da auto-
nomia dos contratos sempre estará submetido aos princípios da 
Probidade e Boa-fé e da Função Social dos Contratos.

A mera verificação do registro lavrado de boa-fé quanto à aqui-
sição do direito de propriedade sobre o imóvel rural não é absoluta. Os 
princípios privados da autonomia e da boa-fé, quando maculados, não 
podem permanecer ilesos. Se a boa-fé objetiva for violada, buscar-se-á 
valorar o princípio da função social para dar efetivação à tutela jurisdi-
cional-constitucional por ele pretendido.

 4. DA NECESSIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA

A História do Brasil sempre foi marcada pela presença de gran-
des latifúndios pertencentes a poucos acumuladores, desde a época da 
colonização pelos portugueses, e mais tarde por outros imigrantes euro-
peus. A realidade de 1500 se estendeu até os dias atuais, quando muitas 
terras improdutivas estão no domínio da propriedade particular. “Uma 
alta concentração de espaços rurais nas mãos de uma parcela ínfima da 
população, de molde a permitir o surgimento dos latifúndios numa pro-
porção sem par no continente americano” (MARQUESI, 1997, p. 166).

Famílias que anseiam por uma vida digna rural, um pedaço de 
terra para cultivar sua agricultura de subsistência, entram em colisão 
com os interesses dos grandes fazendeiros detentores de propriedades 
rurais quilométricas e sem destinação.

A finalidade da Reforma Agrária está na aquisição de imóveis rurais 
que não cumprem com a função social para destinar à posse de pessoas sem 
terra, em áreas de conflito e tensão entre detentores da terra e ansiosos por 
moradia. Além do mais, a reorganização do espaço rural de forma mais justa 
e social busca alcançar objetivos específicos. Aponta Rizzardo (2013, p. 119):
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a) a eliminação da pobreza no meio rural; 
b) o combate à desigualdade social e à degradação da natureza; 
c) a criação de novos campos de trabalho; 
d) a produção de alimentos para o mercado interno; 
e) a preservação da biodiversidade vegetal, animal e cultural em 
todas as regiões do País; 
f) a garantia de condições dignas e de melhoria de vida para todas as 
pessoas; g) o acesso de todos à terra, e o à permanência no meio rural.

Para isso, a Constituição Federal de 1988 instituiu a competên-
cia exclusiva da União para regular tal matéria. A importância constitu-
cional é tamanha que duas leis existem para especificar as áreas de inci-
dência das mudanças rurais: Leis nº 4.504/1964, recepcionada pela atual 
constituição, e nº 8.629/1993, a qual dispõem sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à Reforma Agrária, esta é uma 
otimização das densas normas constitucionais, cuja finalidade reside em 
esmiuçar diligências, atuações, procedimentos e situações10.

O intuito da Reforma Agrária se situa no prisma do pleno, har-
monioso e efetivo sistema de interrelações envolvendo o ser humano, 
a propriedade rural e o uso apropriado da terra, capaz de promover a 
justiça social, o progresso econômico e o bem-estar do trabalhar rural11. 
Dessa forma, com a ressocialização do homem ao campo, as extinções 
dos minifúndios e dos latifúndios improdutivos são metas a serem alcan-
çadas. Assevera o professor Marquesi (1997, p. 166-167):

10 Lei nº 8.629/93, Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social previs-
ta no art. 9º é passível de desapropriação, nos termos desta lei, respeitados os dispo-
sitivos constitucionais. § 1º Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.

11 Lei nº 4.504/64, Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de re-
lações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover 
a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvi-
mento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente 
para promover e coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais 
da presente Lei e do seu regulamento.
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A brutal desproporção entre as áreas aproveitáveis e o contingente 
de titulares da terra é o que se pretende combater com a imple-
mentação da reforma agrária.
[...]
Assim, a reforma agrária deve ser entendida como o instrumento 
através do qual o Estado, valendo-se da política de redistribuição 
da terra, visa ao incremento das riquezas no campo e à redução 
das desigualdades sociais, tendo como pano de fundo o respeito 
ao direito de propriedade e a observância de sua função social.

A entidade vinculada à União responsável pela devida promoção 
da justiça rural é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
entidade autárquica federal criada pelo Decreto-lei nº 1.110/1970. Sua 
atuação frente aos paradigmas constitucionais de proteção estabelecidos 
pelo Poder Constituinte Originário vem demonstrando comprometi-
mento e sucesso com a missão outorgada.

Cabe às Procuradorias Seccionais Federais (PSF) e às Procu-
radorias Federais Especializadas no INCRA (PFE/INCRA) a defesa da 
Reforma Agrária. A Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da 
Procuradoria Federal do Estado do Amapá (PF/AP) e da Procurado-
ria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (PFE/INCRA) impediram apossamento indevido de 
lote destinado à Reforma Agrária12. Incluindo no rol exemplificativo da 
redemocratização do campo defendida pelo INCRA, a autarquia federal 
garantiu a posse e a manutenção, via judicial, de 200 hectares de uma 
propriedade rural no Amapá, destinada ao assentamento e ao sustento 
de famílias na região13.

Aliado a tal cenário de crescente revolução em prol da justi-
ça social, colacionam-se julgados provenientes do Tribunal Regional 

12 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Procuradorias impedem apossamento in-
devido de lote destinado à reforma agrária. AGU, 20 jun. 2018. Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/672606. Acesso em: 25 
jun. 2018.

13 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Advocacia-Geral assegura destinação de 200 
hectares à reforma agrária. AGU, 21 jun. 2018. Disponível em: http://www.agu.
gov.br/page/content/detail/id_conteudo/673011. Acesso em: 25 jun. 2018.
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Federal da 4ª Região (TRF4) e do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF3), respectivamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCRA. IMÓVEL DESTINADO 
À REFORMA AGRÁRIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO 
SEM ANUÊNCIA DA AUTARQUIA. AFRONTA À CF/88, AO 
ESTATUTO DA TERRA E À LEI Nº 8.629/93. 1. A reforma 
agrária compreende um conjunto de medidas governamentais 
destinadas à promoção de uma melhor distribuição e alocação 
das terras entre a população, viabilizando a consecução dos 
princípios constitucionais de justiça social, além do incremen-
to de produtividade e do próprio desenvolvimento econômico 
do país. 2. O cumprimento da função social da propriedade 
rural ou eventual boa-fé dos ocupantes, por si só, não legiti-
mam a transferência do bem destinado à implementação da 
política fundiária estatal, sem a anuência do órgão competente, 
por violar o princípio da isonomia relativamente aos demais 
candidatos habilitados no programa de reforma agrária, para 
nova ocupação, e os próprios fins deste. 3. A admissão de com-
portamento que, pela via transversa, burla a ordem de bene-
ficiários do projeto de assentamento das famílias, poderia re-
presentar a institucionalização de um comércio ilícito de terras 
ou, ainda, da especulação imobiliária com dinheiro público 
por aqueles que não possuem verdadeiro interesse na explora-
ção e uso social da propriedade rural, frustrando, em qualquer 
caso, o programa fundiário governamental. [...]. (TRF-4 - AC: 
50022064720154047106 RS 5002206-47.2015.4.04.7106, Relator: 
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 
27/03/2019, QUARTA TURMA) – grifou-se.

PROCESSO CIVIL. INTERDITÓRIO PROIBITÓRIO. INCRA. 
ASSENTAMENTO. REFORMA AGRÁRIA. OCUPAÇÃO 
IRREGULAR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O Programa 
Nacional de Reforma Agrária tem por escopo proporcionar aos 
trabalhadores rurais necessitados acesso à terra para que nela 
possam residir e produzir, efetivando o princípio constitucio-
nal da “função social da propriedade.” 2. O Estatuto da Terra 
estabelece que o Poder Público, para acesso a propriedade 
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rural, promoverá o recrutamento e seleção de indivíduos 
ou famílias. 3. Os beneficiários da reforma agrária serão es-
colhidos nas condições e termos previstos em lei, desde que 
devidamente cadastrados, com a prévia anuência do INCRA. 
[...]. (TRF-3 - Ap: 00087278320104036108 SP, Relator: JUIZ 
CONVOCADO SILVIO GEMAQUE, Data de Julgamento: 
21/01/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 
Judicial 1 DATA:28/01/2019) – grifou-se.

No primeiro caso, tem-se que os imóveis destinados à regula-
rização fundiária rural possuem finalidade específica e nobre, deven-
do cumprir determinados requisitos para que os interessados possam 
fazer jus da posse direta e indireta para fins de moradia e subsistên-
cia. Todavia, a transferência destes imóveis far-se-á com autorização 
do INCRA, que é autarquia federal responsável pela administração e 
fiscalização da regularização fundiária rural, inclusive no que tange à 
transferência de propriedade. Logo, o não conhecimento do INCRA a 
respeito da mudança de titularidade do bem imóvel acarreta nulidade 
do registro, bem como ofensa à norma constitucional e infraconstitu-
cional, desvirtuando, assim, a função social em reassentar famílias que 
anseiam pela distribuição de terras.

De outro lado, na segunda decisão emanada pelo TRF3 verifi-
ca-se que, para fazer parte da Reforma Agrária, é necessário o prévio 
cadastro junto ao INCRA, cumprindo os requisitos exigidos e à espera da 
destinação pretendida. Todavia, a ocupação irregular de terras destinadas 
à ocupação rural do programa por pessoas inscritas e não inscritas nesta 
lista não atrai a chamada proteção possessória, pois não há justo título 
ou boa-fé que ampare a situação fática por elas vivenciada. Nesta senda, 
resta caracterizado o esbulho possessório.

Por conta disso, assevera-se que a CRFB/1988, em seus 30 
(trinta) anos de existência, continua a desempenhar papel primordial 
e de suma importância no campo do Direito Agrário e no instituto da 
Reforma Agrária. A questão da redemocratização e da justiça social no 
meio rural, em sede de propriedades improdutivas, concretiza os direi-
tos e as garantias fundamentais destinadas a todos os seres humanos em 
solo brasileiro.
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Dessa forma, a presença constante dos dilemas constitucionais 
em atuação mediante os fatos sociais denota preocupação contínua e ace-
lerada para com a dignidade da pessoa humana e em relação ao melhor 
aproveitamento dos recursos naturais.

 CONCLUSÃO

Desde os primórdios das civilizações, a temática agrária sempre 
recebeu especial atenção nos ordenamentos jurídicos. No que se refere 
ao Código de Hammurabi, há de se constatar grande parte dos dispo-
sitivos salvaguardarem o direito à terra e a seus frutos e usufrutos em 
detrimento da negligência, da imperícia ou da imprudência de outrem 
que estava responsável pela propriedade, conforme estabelecida a obri-
gação no contrato cuneiforme. A aplicação da máximo “olho por olho, 
dente por dente” era exceção, uma vez que, quando viável e possível, a 
responsabilização pecuniária e/ou a exigência do feito subtraído do paga-
mento avençado eram medidas mais comuns e eficazes para apaziguar os 
ânimos do litígio.

Doravante, a recepção do Estatuto da Terra perante a Constituição 
Cidadã significou uma grande inovação na história constitucional do 
País. A preocupação com a questão agrária nunca esteve tão em voga 
como atualmente, contando com instrumentos próprios e eficientes para 
a obtenção dos objetivos priorizados pelo Constituinte.

Permeando a Constituição Federal, os princípios da função 
social da propriedade e da boa-fé objetiva fazem-se presentes no âmbito 
da discussão da Reforma Agrária. Aquele que tenha adquirido a proprie-
dade corretamente, ainda que comprovada a boa-fé, e olvidou-se quanto 
a cumprir e a destinar o uso e o gozo da propriedade conforme os fins 
econômicos e sociais, irá perdê-la. A função social, nesse caso, sobrepõe-
-se à boa-fé objetiva, pois um terreno agrícola ocupada por uma comu-
nidade que produz gêneros alimentícios para o mercado interno é muito 
mais viável do que a polêmica existência de minifúndios e latifúndios 
improdutivos, ou destinados somente à exportação.
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 MATA VELHA, EM PIRENÓPOLIS, GOIÁS: 
FRONTEIRA ENTRE O URBANO E O RURAL

Ísis Lôbo de Oliveira1

Tereza Caroline Lôbo2

João da Cruz Gonçalves Neto3 

 RESUMO

O Direito brasileiro tem buscado normatizar as relações entre o 
rural e o urbano, exigindo que atendam aos princípios da função e do 
bem-estar social. A realidade, porém, desafia os ditames da norma, cuja 
efetividade e eficácia vem sendo colocadas em xeque. Tal fenômeno é 
observado no Município de Pirenópolis, Goiás, onde a exploração turísti-
ca, nos últimos vinte anos, tem provocado a ocupação dos espaços urba-
nos, resultado da especulação imobiliária, e no aumento do custo de vida 
para a comunidade local que, como consequência, foi afastada para as 
áreas periféricas e rurais. O objetivo deste artigo é apresentar a atividade 
normativa que amparou e incentivou esse fenômeno e as consequências 
para a população rural. Com base em uma revisão narrativa de biblio-
grafia, tomando como referencial a sociologia crítica desenvolvida por 
Martins (2020, 2013, 2008, 1996) e a proposta de humanização dos sujei-
tos sociais marginalizados apontados por Lefèbvre (2008), nos seus estu-
dos sobre a cidade. A pesquisa, em sua natureza qualitativa e descritiva, 
propõe uma análise sob a perspectiva daquele que está na fronteira entre 
o urbano e rural, para compreender a complexidade da dinâmica urbana 

1 Mestranda PPGDA/UFG. Email: isis.lobo.oliveira@gmail.com

2 Doutora em Geografia IESA/UFG

3 Doutor em Filosofia PUCRS. Email: 
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descontínua e fragmentária e suas transformações econômicas e sociais, 
assim como seus reflexos no espaço agrário.

PALAVRAS-CHAVE: Urbano e Rural. Fronteira. Função Social. Pirenó-
polis. Mata Velha.

 INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas do século XX, as peculiaridades natu-
rais, geográficas, culturais, arquitetônicas e históricas de Pirenópolis, 
município surgido em 1727 no período da mineração em Goiás, têm 
atraído numerosos empreendimentos turísticos e população flutuante4, 
motivado pelo turismo de final de semana. 

Embora o crescimento populacional de Pirenópolis, desde o 
último censo demográfico, tenha projetado um aumento da população 
em 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento), de 2010 para 2019 
(IBGE), considerado relativamente baixo em vista das projeções em nível 
do Estado de Goiás e do Brasil, o movimento desordenado da exploração 
turística provocou a transformação no espaço e na dinâmica do campo, 
com o avanço da mancha urbana sobre a zona rural.

O espaço rural – antes destinado à exploração agropecuária, 
mineração ou, simplesmente, à preservação ambiental - vem sendo ocu-
pado por empreendimentos turísticos, por moradias urbanas e por ativi-
dades não agrícolas.

A proximidade das capitais Goiânia e Brasília, a oferta imobiliá-
ria e a valorização estética da paisagem natural e artificial do município, 
favoreceram a ocorrência do movimento pendular por saturação urba-
na, conceito descrito como sendo a mudança de lugar “percursos entre o 
domicílio e o lugar de trabalho, medidos em termos de tempo e espaço, 
que pode variar de uma hora ou mais, um dia de trabalho, uma semana 
ou um mês” (JARDIM, 2011, p. 59).

4  Conjunto de indivíduos presentes no território na data de referência, por um 
período de curta duração, por motivos recreativos, de turismo, visita a familiares 
ou de negócios.
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Parte da população local é relativamente pobre5 e não possui 
condições financeiras de adquirir imóveis na zona urbana, tampouco 
na zona rural dentro das dimensões legais mínimas exigidas para a 
região6 e em observância ao artigo 65 do Estatuto da Terra, que trata 
da proibição da divisão do imóvel rural abaixo do módulo estabelecido 
para cada localidade.

Diante da atividade imobiliária especulativa e das condições aci-
ma mencionadas, o município vem testemunhando a recorrente dissemi-
nação de ocupações clandestinas7, irregulares e de atividades não agríco-
las na zona rural.

O poder público considera o fenômeno ilegal, por causar impac-
to ambiental e contrariar as diretrizes do Estatuto da Terra, ensejando, 
na última década, a propositura de dezenas de ações civis públicas pelo 
Ministério Público do Estado de Goiás, sendo só nos anos de 2018 e 2019, 
o ajuizamento de, pelo menos, oito8, em desfavor dos adquirentes desses 
lotes e dos loteadores.

O desenvolvimento de atividades alheias à produção agrícola e/
ou agropecuária no campo também vem aumentando no município, a 
exemplo da instalação de hotéis fazenda, reservas particulares do patri-
mônio natural para visitação turística, casas de aluguel e “condomínios 
rurais” de alto padrão.

A partir de 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade, Lei 
nº 10.257/2001, o rural também passou a ser considerado, exigido mes-
mo, no planejamento territorial do Município, sendo o Plano Diretor seu 
principal instrumento, para além de sua competência em estabelecer as 
diretrizes sobre as áreas urbanas.

5 IDH de 0,693 a 134º posição no ranking do Estado de Goiás, segundo dados do 
PNUD (2010).

6 02 (dois) hectares, segundo a Instrução Especial do INCRA n.º 50/97.

7 Esfacelamento do solo em unidades inferiores ao mínimo módulo rural.

8 Fazenda Gamela 5453049.23, fazenda Barro Branco 5471967.75, fazenda Caxambu 
5500848.62, fazenda Campina do Ibitinga 5052413.59, fazenda Fogaça 5434292.78, 
fazenda Boa Vista 5577743.98, fazenda Mar e Guerra 5471655.02 e fazenda Bom 
Jesus ou Jaicós 5490425.77, também conhecida por fazenda Mata Velha.
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O Plano Diretor, Lei Municipal n.º 02/2002, embora tenha defi-
nido o macrozoneamento urbano de Pirenópolis e não ter sofrido revisão 
desde então, pode ter contribuído para o fenômeno atual, já que reduz a 
oferta por moradia regular. Porém, em vista dos dados populacionais for-
necidos pelo IBGE, não há como afirmar que o zoneamento urbano seja 
insuficiente em relação a demanda populacional do município e a sua 
expansão poderia ocasionar a perda das qualidades físicas e imateriais, 
caras para os moradores e para o turismo.

O Ministério Público, ao ajuizar as ações, buscou garantir que 
os princípios da função social e do bem-estar social fossem observados, 
através da proteção das áreas destinadas à zona rural do município, do 
meio ambiente e da produção agrícola.

Porém, é certo que o direito brasileiro, alheio às transformações 
que ocorreram no campo e nas cidades, normatiza a questão ainda sob a 
ótica da divisão entre o rural e o urbano, relegando às margens da lei tudo 
que está fora desta dicotomia.

Vejamos, assim, como a ocupação, posse e distribuição das terras 
no município, nos seus aspectos legais, históricos e geográficos, contri-
buíram para a existência da atual disputa pelo mercado imobiliário local. 
Para tanto, faremos um recorte espacial tendo por foco o antigo Engenho 
de São Joaquim, surgido na primeira década do século XIX, tombada 
como patrimônio individual pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) em 1965, sendo um atrativo turístico sem dei-
xar a prática da agropecuária.

 2. DE ENGENHO DE SÃO JOAQUIM À FAZENDA MATA VELHA

Fruto da política econômica mercantilista de colonização do 
Brasil, que incentivava a busca por riquezas minerais, tais como as encon-
tradas pela coroa espanhola em suas colônias, o antigo povoado de Meia 
Ponte – denominação alterada para Pirenópolis em 1890 -, surgiu no 
século XVIII como resultado de uma dessas incursões ao sertão do Brasil. 
A corrida pelo ouro, promoveu o surgimento de uma vida essencialmente 
urbana, face ao deslocamento do eixo econômico e político para a região.
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O interesse por terras surge em seguida, após a urbanização da 
área ao redor das minas e com o afluxo populacional que dela adveio, 
cujas sesmarias primitivas só são solicitadas na década seguinte à fun-
dação, momento em que o apossamento da terra assume o protagonis-
mo. A convivência da atividade mineratória com a agropecuária durou 
do século XVIII até as primeiras décadas do XIX, enquanto a mineração 
prosperou a vida era urbana, à medida que esta entra em decadência o 
fluxo populacional ocupa as fazendas. Assim descreve Palacin sobre as 
consequências da decadência da mineração:

Goiás viveu um longo período de transição. Desaparecera uma 
economia mineradora de alto teor comercial. Nascia uma econo-
mia agrária, fechada, de subsistência, produzindo apenas algum 
excedente para aquisição de gêneros essenciais, como: sal, ferra-
mentas, etc. (1989, p. 46).

Com o esgotamento das minas auríferas e a ascendência das 
atividades agrícolas e agropecuárias, a igreja acaba por dividir poder e 
influência com a classe social que emerge da exploração dos frutos da 
terra, a burguesia agrária.

O declínio da mineração devolveu à agricultura a posição do-
minante que tivera nos dois primeiros séculos de colonização. 
O renascimento da agricultura não se deveu, entretanto, apenas 
à decadência do ouro, mas também à abertura de novas opor-
tunidades para os produtos coloniais no mercado internacional 
(SILVA, 2008, p. 71).

Num cenário mais amplo é necessário destacar que os eventos 
que inauguram o século XIX envolvendo a metrópole e a colônia tive-
ram importantes reflexos no local, mormente com a chegada da família 
real ao Brasil, impulsionados pelas guerras napoleônicas (SILVA, 2008, 
p. 78), assim como o tratado econômico firmado entre a Inglaterra e 
Portugal, que permitiu a abertura dos portos das colônias portuguesas 
na América, dando início às relações comerciais entre a colônia e outras 
nações europeias. 
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Neste tempo Meia Ponte, por sua localização privilegiada de 
entreposto comercial, atraiu personagens de destaque para a caracteriza-
ção do espaço agrário do município, como é o caso do então comerciante 
Joaquim Alves de Oliveira. Dono do maior latifúndio da região no perío-
do9, o Engenho de São Joaquim, do qual, no século seguinte, supomos, 
seria destacada a Fazenda Bom Jesus ou Jaicós e Mata Velha10.

Joaquim Alves era de formação eclesiástica, mas logo desistiu da 
vocação religiosa para se tornar comerciante e, em seguida, proprietário 
de terra e produtor rural, após aquisição da propriedade rural onde edi-
ficou o Engenho de São Joaquim11 e passou a cultivar cana-de-açúcar e 
algodão, chegou a possuir 200 escravos e os produtos agrícolas cultiva-
dos e produzidos eram exportados para fora da província e da colônia, 
“sua fortuna chegou a ser estimada em vinte vezes a receita de Goiás” 
(CARVALHO, 2001, p. 188).

O Engenho de São Joaquim exportava cana-de-açúcar e algo-
dão, sendo considerado um dos maiores engenhos do Brasil, no início do 
século XIX. Saint-Hilaire12 visitou a propriedade rural e, posteriormente, 
escreveu em seu diário de viagem que Joaquim Alves era “um dos maio-
res produtores do Brasil” e relata que o algodão produzido em Meia Ponte 
era de excelente qualidade13.

9 Cerca de 57.717 hectares - 11.425 alqueires goianos ou 22.850 alqueires paulistas 
(COSTA apud CURADO, 2019, p. 4).

10 Segundo os relatos de Saint-Hilaire, a distância do Engenho de São Joaquim e Meia 
Ponte era de uma légua (JAYME, 1943, p. 39). Essa medida, no período, poderia cor-
responder de 2 a 7 km, o que nos permite supor que a fazenda Bom Jesus ou Jaicós 
e Mata Velha integrava as terras do Engenho de São Joaquim, já que é a aproximada 
distância entre a atual fazenda Mata Velha e o centro histórico de Pirenópolis.

11 Atual Fazenda Babilônia, tombada como Patrimônio Nacional, pelo IPHAN, e ins-
crita no Livro de Belas Artes, nº480, em 26/04/1965. Disponível em: http://fazenda-
babilonia.com.br/patrimonio.

12 Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire, botânico francês que percor-
reu Goiás entre maio e setembro de 1819.

13 Um homem sozinho é capaz de cultivar um algodoal numa extensão de terra que 
comportaria a semeadura de um alqueire de milho. Os algodoeiros começam a pro-
duzir suas cápsulas desde o primeiro ano, e é suficiente capinar a terra uma vez, 
anualmente. Durante o prazo de cinco anos não é feita nenhuma poda nos seus 
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Além do engenho, Joaquim Alves montou casa de comércio e 
tropa de mulas, comandava a economia local e possuía proeminência 
política, ocupou cargos públicos, possuindo estreitas relações com o 
imperador, o que lhe garantia facilidades para comercialização da sua 
produção, principalmente com a Inglaterra. Fundou, em 1830, junto ao 
padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, o primeiro jornal do centro-oes-
te, o “Matutina Meiapontense” (JAYME, 1943, p. 81).

 É possível que boa parte da fortuna de Joaquim Alves advinha do 
comércio de escravos, pois quando da visita dos viajantes europeus Pohl14 
e Saint-Hilaire, notou-se que  

as preocupações em destacar as práticas sociais do Engenho de 
São Joaquim demonstram o cuidado do proprietário em se es-
quivar de constatações como a empreendida posteriormente em 
estudo sobre Joaquim Alves, onde há a afirmativa de que era o 
comércio de escravos, reconhecidamente a maior fonte de lucros 
na economia colonial (COSTA apud CURADO, 2019, p. 5).

Acreditamos que a mão de obra cativa favorecia o crescimento 
da pobreza entre os habitantes e os eventos que se descortinaram naquele 
período foram, somados a isso, a pá de cal para que as atividades agrícolas 
e comerciais do referido engenho fossem incapazes de sustentar a econo-
mia da região, que permaneceu estagnada nos anos seguintes. Costa afirma 
que as atividades agropastoris em Meiaponte não significava investimento 
de capital, mas um movimento defensivo contra a miséria (2013, p. 113).

Em 1822 o país se torna independente da metrópole e em 07 
de novembro de 1831, cedendo à pressão exercida pelos ingleses, a 

ramos, mas passado esse tempo cortam-se os que ficam um abaixo do pé e tira-se 
uma parte dos rebentos. Passados mais cinco anos é feita longa série de safras. Um 
alqueire plantado de algodoeiros rende 100 arrobas de algodão bruto, quantida-
de essa que, depois de retiradas as sementes, fornece um peso líquido de 8 libras 
(ALVES apud SAINT-HILAIRE, 1975, p. 38).

14 Johann Emanuel Pohl, doutor em medicina pela universidade de Praga, viajou pe-
los sertões do Brasil, entre 1817 e 1821, para colher material mineralógico e botâ-
nico, porém também registrou com esmero suas impressões sobre os lugares onde 
esteve (POHL, 1976).
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importação de escravos é proibida pela Lei Feijó15, que acabou por não 
ser efetiva, pois o governo pressionado pelos comerciantes de africanos 
escravizados não fiscalizava o tráfico.

Embora tenha sido inefetiva naquele momento, a proibição da 
escravidão adicionada à possibilidade de que a mão de obra livre fosse 
substituindo a cativa e ao contexto em que a agropecuária de subsistência 
começa a tomar o protagonismo na região, resulta na dispensabilidade de 
um grande contingente de trabalhadores, tais acontecimentos contribuí-
ram para que não houvesse melhoras nas condições de vida dos habitan-
tes de Meia Ponte.

Ferlini afirma que, neste período, a “independência resultou na 
dominação da elite proprietária e escravista, excluindo, do plano político, 
as parcelas livres pobres, perpetuando a hegemonia da grande proprie-
dade” (2010, p. 212). Os desdobramentos da história de Pirenópolis no 
período que se sucedeu, confirmam esta afirmativa, pois embora a ativi-
dade do Engenho de São Joaquim tenha sido importante para a economia 
agrícola do período, não foi suficiente para fomentar o desenvolvimento 
da economia local.

Em 1850 são aprovadas a Lei extinguindo o tráfico de escravos e 
a Lei de Terras, resultado de uma longa discussão que as antecedeu, per-
meada pelos conflitos representados pela diversidade de interesses entre 
liberais e conservadores e dos diversos seguimentos da sociedade, mas que

despidos os aspectos regionalistas – que aparecem em virtude de 
interesses divergentes quanto à legitimação da propriedade e a 
necessidade de colonização – e relevadas as diferenças, contradi-
tórias, é verdade, entre liberais e conservadores, poderia parecer 
que o conjunto de determinações de ordem jurídica projetava um 
Estado autonomizado, que tentava impor um projeto capitalista à 
nação (SMITH, 1990, p. 330).

Nesse período, a agricultura e o comércio do município se 
retraem, com a emancipação de Corumbá, em 1875, e com a fundação da 

15 Publicada no Matutina Meiapontense na edição nº 228, de 31 de janeiro de 1832 
(CURADO, 2019, p. 7).
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vila de Santana das Antas, atual Anápolis, pela lei provincial n.º 811, de 
15 de dezembro de 188716 e por iniciativa de comerciantes meiaponteses 
que, considerando as facilidades geográficas daquela região – local pla-
no e de fácil acesso para escoamento das mercadorias e, posteriormente, 
devido a inauguração da ferrovia – transferem para lá as rotas comerciais, 
deixando Meia Ponte isolada (CARVALHO, 2001, p. 12).

Durante o período de retração econômica, Pirenópolis assume 
características estritamente rurais com uma agricultura básica e de sub-
sistência e seu contingente populacional é deslocado para zona rural, sua 
estrutura urbana é pouco alterada durante mais de um século (LÔBO, 
2006, p. 23), dado que havia uma certa dependência entre a capacidade 
de produção de bens de subsistência, através da atividade primária, e o 
desenvolvimento urbano.

Segundo Martins (1981, p. 32) “num regime de terras livres, o 
trabalho tinha que ser cativo, num regime de trabalho livre a terra tinha 
que ser cativa”, nesse contexto, a terra é transformada em elemento de 
dominação por uma minoria privilegiada.

Em Pirenópolis não foi diferente, no início do século XX, as 
propriedades eram divididas em 6 latifúndios de 1001 ha ou mais; 121 
grandes propriedades de 201 a 1000 ha; 176 médias propriedades de 41 
a 200 ha; e 34 pequenas propriedades de menos de 41 ha; o que cor-
respondia 54,8% das terras do município. “Apenas 5,12% pertencentes a 
diversos proprietários, o restante eram propriedades individuais. Destas 
algumas pertenciam a um mesmo proprietário ou a grupo de parentes” 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 110). 

Os habitantes, desde o primeiro ciclo de atividades agrícolas, 
criam uma identidade muito forte com o campo17, representada por suas 
manifestações culturais18 - que, no futuro, se tornarão importantes atra-

16 (POLONIAL, 1995, p. 38).

17 A terra é fonte de vida para uma enorme população rural, cuja estrutura e representa-
ção simbólica garante a continuidade das tradições e valores (REYDON, 2007, p. 228).

18 Festa do Divino Espírito Santo, registrada como patrimônio nacional pelo Iphan 
em 2010, Folias do Divino Espírito Santo, Folias de Reis, Festa de São Sebastião, 
Festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira, romaria de Santana no antigo po-
voado minerador da Capela do Rio do Peixe, dentre outras, ligadas ao catolicismo.
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tivos turísticos - pouco restando da identidade com a vida urbana do 
período da mineração.

Transcorrido cerca de um século desde a estagnação da vida 
urbana, com o fim da mineração e declínio do Engenho de São Joaquim, 
e a vida essencialmente rural, já no século XX, com a transferência da 
capital federal para o centro-oeste e a construção de Brasília, a vida 
urbana dá sinais de ressurgimento em Pirenópolis, que dista do Distrito 
Federal cerca de 150km. 

O afluxo populacional que a fundação de Brasília trouxe para 
região e as particularidades físicas e imateriais do município, favorece-
ram que o interesse pela implementação e desenvolvimento das ativida-
des voltadas ao turismo fossem fomentadas através de políticas públicas 
de desenvolvimento da região, atraindo gentes interessadas nos seus atra-
tivos culturais e ambientais.

Inserida na rota dos destinos indutores do turismo, a cidade pas-
sou a receber visitantes semanalmente. A proximidade com grandes cen-
tros urbanos também favoreceu o deslocamento pendular por saturação 
urbana, principalmente, de pessoas que moram em Pirenópolis nos finais 
de semana e feriados e mantem suas casas vazias durante a semana, quan-
do estão trabalhando em cidades como Brasília ou Goiânia. 

Neste período foram surgindo, ainda, meios de hospedagem19, 
bares, restaurantes, lojas de souvenirs e as atividades comerciais periféri-
cas ligadas direta ou indiretamente ao turismo, que, como consequência, 
provocou o aumento do custo de vida local e a valorização imobiliária no 
centro urbano.

A aceitação que a terra seja passível de se tornar um ativo finan-
ceiro, cujo risco está associado as garantias de que seja mantida dessa 
forma, seja através da legislação ou das práticas comerciais, favorece que 
seja utilizada como meio para especulação imobiliária.

Nesse contexto, o preço da terra enquanto ativo é o resultado 
das negociações entre compradores e vendedores no mercado de 

19 Cerca de 454 empreendimentos de hospedagem, registrados no censo hoteleiro de 
2018/2019, sendo 17,6% instalados na zona rural, 16,1% instalados no centro e me-
nos de 5% em cada bairro da cidade (observatório do turismo estado de Goiás).
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terras. O negócio é sempre feito quando o comprador tem expecta-
tivas mais elevadas sobre os ganhos futuros daquela terra do que o 
vendedor. Mas há um poder diferenciado nesse mercado: como os 
proprietários especulam sobre os preços futuros dos seus estoques 
de terras, vendendo-as quando pensam ser o melhor momento, 
a terra pode ser tratada com sendo negociada num mercado de 
preços ‘flex’. Isso significa que os proprietários de terras, os ofer-
tantes no mercado, apenas a vendem quando há um demandante 
que ofereça um preço que supere sua expectativa de ganhos com a 
propriedade da terra (REYDON, 2007, p. 229).

Com a saturação do mercado imobiliário e a especulação no cen-
tro histórico o fenômeno se alastrou. As fazendas da região passaram a 
despertar o interesse por sua proximidade do centro urbano ou, simples-
mente, por estar no município de Pirenópolis. 

As famílias expulsas de suas casas ancestrais, ora por se torna-
rem indivisíveis em partilha de inventário, ora pela própria valorização 
resultante da especulação, foram sendo afastadas para as áreas periféricas 
rurais. As propriedades rurais passaram a ser mais valorizadas pela ati-
vidade imobiliária do que pela atividade agrícola fazendo surgir, assim, 
loteamentos clandestinos, que são aqueles erigidos sem o consentimento 
do ente municipal e em descordo com a lei; ou irregulares, os que tem a 
autorização da municipalidade, mas à revelia da legislação sobre o tema. 

A fazenda Mata Velha e/ou Bom Jesus ou Jaicós, ao longo dos 
séculos desde quando compunha as terras do Engenho de São Joaquim, 
era uma propriedade tipicamente rural, voltada à produção agropecuá-
ria20, até que, com a entrada em vigor do Plano Diretor do município, 
parte dela foi transformada em zona de proteção ambiental – Z.P.A.21 e, 
posteriormente, as práticas imobiliárias advindas do estímulo ao turismo 
a tornaram atrativa para especulação. 

A história da legislação agrária sobre os direitos de propriedade da 
terra no Brasil tem se desenvolvido conforme duas tendências. De 

20 Cortada pelo córrego Tapiocanga, também foi lugar de garimpo, no período do 
ciclo do ouro em Goiás.

21  Mapa anexo 1, Plano Diretor de Pirenópolis, Lei Comprelentar n.º 02/2002. 
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um lado, o Estado, legislando e procurando exercer (com mais ou 
menos veemência) seu poder no sentido de definir e restringir os 
direitos de propriedade no Brasil e, de outro, os interesses da gran-
de propriedade fundiária, resistindo a qualquer forma de restri-
ção ao direito de propriedade da terra, seja opondo-se a legislação 
fundiária, seja sabotando sua efetiva aplicação. Nesse confronto, 
reproduzido ao longo de nossa história fundiária, os interesses 
privados levaram a melhor e tornaram efetivamente plenos para 
si os direitos de propriedade privada não respeitando os seus usos 
sociais e/ou ambientais. (REYDON, 2007. p. 236).

Distante cerca de 5 km do centro urbano, foi loteada e transfor-
mada num aglomerado híbrido, ou seja, na região onde está situada é 
possível deparar com pequenas chácaras de produção familiar, lotes com 
casas de veraneio, de morada, comércio, condomínio, agrovila, bairro 
popular, hotel fazenda e fazenda de produção agropecuária.

O pirenopolino, no seu desejo de possuir terra, proveniente de 
mais de dois séculos de vivência no meio rural, cultivando a terra, sabe-
res e fazeres, revela que a identidade com o campo é intrínseca ao nativo. 
Deste modo, ainda que viva na cidade, mantém uma ligação muito forte 
com a “roça”.

No entanto, as pessoas que compõem o aglomerado da fazenda 
Mata Velha possuem as mais diversas intencionalidades, há o que, sem 
opção de moradia urbana, obtém a chance de se tornar possuidor de um 
terreno, fora da zona urbana, de 1000 m² ou 2000 m², para construção 
da sua casa de morada; há o que, morando na cidade, vê a possibilida-
de da realização do sonho de possuir uma chácara, para dar vazão ao 
sentimento saudoso do período de contato com as coisas da terra, e/ou 
para distanciar das intempéries da vida urbana; há o que, percebendo 
os rumos da economia local, visa complementar a renda familiar com 
o aluguel de casa/chácara para temporada; e há o interesse especulativo 
de um futuro, cuja clandestinidade seja superada e a valorização da terra 
possa lhe gerar renda.
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 3. PLANO DIRETOR E TURISMO 

Com o objetivo de organizar o território do município de 
Pirenópolis, no ano de 2002, entrou em vigor o Plano Diretor (Lei 
Complementar nº 002, de 12 de dezembro de 2002). 

O Plano Diretor é um projeto de cidade, construído pelo poder 
Executivo municipal, através de um processo de planejamento partici-
pativo, e aprovado pelo Poder Legislativo municipal, para obtenção de 
eficácia jurídica. Consiste no “instrumento básico da política de desen-
volvimento e de expansão urbana”22, que prevê as diretrizes para que o 
governo municipal atinja o melhor planejamento possível nos aspectos 
econômico, físico e social. 

Encontra sustentáculo na Constituição Federal23, que determina 
a obrigatoriedade de sua existência nas cidades com mais de vinte mil 
habitantes, e no Estatuto da Cidade que, para todos os efeitos, “estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da pro-
priedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos.” 24

Uma das principais finalidades do Plano Diretor é a de desenvol-
ver a função social da propriedade, com vistas ao bem-estar dos habitan-
tes e, para isso, o Estatuto da Cidade também o incumbiu de considerar 
a área rural no planejamento territorial do município, para além de sua 
competência em estabelecer as diretrizes sobre as áreas urbanas.

O Plano Diretor do município de Pirenópolis, embora tenha 
definido o macrozoneamento urbano, dentre outras coisas, considera a 
área rural como sendo aquela que está fora da zona urbana ou de expan-
são urbana, ou seja, o rural é balizado por exclusão e considerado como 
subsidiário ao urbano e 

na maioria das vezes, é compreendido como sinônimo de agrícola, 
de meio ambiente, de natureza e oposto ao urbano. Assim, quando 

22 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. Malheiros: 2010. 

23 Artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

24 Artigo 1º, parágrafo único, da Lei n.º 10.257/2001.
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o rural é contemplado nos Planos, este representa, exclusivamen-
te, as características físicas e econômicas dessas áreas, ignorando 
a população residente e o fato de que o rural também figura um 
modo de vida (MESQUITA e FERREIRA, 2016, p. 12).

Previu, ainda, que o zoneamento econômico e ecológico deveria 
abranger todo território do município, determinando as áreas com poten-
cial de exploração mineral, agropecuária, de desenvolvimento turístico e 
de fragilidade ambiental (art. 23), tendo, sobre o rural, se limitado a tais 
aspectos, corroborando a exclusividade de abordagem das características 
físicas e econômicas em detrimento das culturais.

No Município, o modo de vida da população rural, como já foi 
dito, é constitutivo da identidade do povo pirenopolino, é possível que a 
ausência de planejamento e proteção a este aspecto acarrete o distancia-
mento dessas características que compõem um importante atrativo turís-
tico da região e que a destaca em relação as demais.

De modo geral, a construção dos caminhos e as referências uti-
lizadas pelo plano diretor de Pirenópolis sugerem que, quando da sua 
elaboração, a vontade do legislador era a de promover o desenvolvimen-
to através, principalmente, da atividade turística, aproveitando-se dos 
aspectos físicos e imateriais do lugar. Essa hipótese se confirma, ainda, 
pelo fato de Pirenópolis ter se tornado um dos 65 destinos indutores do 
desenvolvimento turístico regional, conforme o estudo de competitivida-
de realizado pelo Ministério do Turismo (2007/2010)25.

O plano diretor foi dividido em duas partes, sendo uma “da sus-
tentabilidade da cidade” e a outros “instrumentos de controle”. Nele é 
perceptível o estímulo público ao desenvolvimento do turismo no muni-
cípio, sendo um dos principais assuntos abordados no seu texto, a exem-
plo do capítulo II, que versa sobre a geração de emprego e renda, cuja 
primeira seção dispõe sobre o desenvolvimento da atividade de turismo 
e, ainda, o Título III, todo dedicado a uma cidade atrativa.

25 BRASIL. Ministério de Turismo. Estudo de competitividade dos 65 destinos induto-
res do desenvolvimento turístico regional. Relatório/Brasil/Luiz Gustavo Medeiros 
Barbosa (organizador). 2ª edição. Brasília: 2008. Disponível em: https://observato-
riodoturismo.es.gov.br. Acesso em: 01 de fevereiro de 2021.
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Outro texto de lei que, de certo modo, confirma a intencionali-
dade de tornar o município mais atrativo para empreendimentos imo-
biliários, foi a Lei Municipal 490/04, que já previa a possibilidade de 
implantação de condomínio de natureza horizontal na zona rural, para 
uso residencial, e estipulou que deveria ter área máxima de 150.000 m², 
e que, em 2007, foi alterada pela Lei Municipal nº 582/2007, para retirar-
-lhe a limitação de 150.000 m², com o intuito de favorecer a instalação de 
complexos turísticos imobiliários de grande porte.

Em seguida, veio a modificação do ordenamento territorial tra-
zida pela Lei Complementar nº 07/2005, que criou, na zona rural, uma 
zona de expansão urbana descontínua, denominada zona de desenvolvi-
mento turístico I, voltada às atividades de turismo e habitação, cuja loca-
lização compreendia a área da fazenda Buriti.

Essa zona de expansão urbana descontínua se situava cerca de 20 
km da área urbana, região das Contendas, local de rico cerrado, fauna e 
importantes cursos d’água para a região26, próximo as cachoeiras Araras, 
Dragões, Paraíso e de áreas de plantio e criação de pequenos produtores, 
onde se cogitou a instalação de um empreendimento imobiliário cha-
mado Interpireneus Golfe Clube, voltado ao turismo internacional, com 
investimento do grupo espanhol Promobarna Incorporadora Ltda., que 
acabou por não se concretizar27.

Todas essas alterações legislativas abriram o precedente e con-
tribuíram para o surgimento de condomínios/loteamentos fora da área 
destinada para tal no plano diretor e, de certo modo, favoreceram o surgi-
mento de outros conflitos baseados na significação da função social atri-
buída à terra rural no município de Pirenópolis que, para o Ministério 
Público estadual consiste na área de preservação e produção, enquanto 
para os interesses privados, área de desenvolvimento econômico, princi-
palmente, voltado ao turismo. 

Em 2016, por exemplo, o Município de Pirenópolis editou o 
Decreto nº 2.717/16, fundamentado na mencionada Lei Municipal nº 
582/2007, que trata sobre a possibilidade de condomínio horizontal em 

26 rios São João e Dois Irmãos; córregos Araras e Conceição.

27 Ação Cominatória: processo nº 200600290063, Tribunal de Justiça de Goiás.
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zona rural, cujo teor era a aprovação de um loteamento pertencente 
ao empreendimento imobiliário de características urbanas, denomina-
do Reserva 1727 Empreendimentos, na Fazenda Bom Jesus ou Jaicós, 
mesma região da fazenda Mata Velha.28 O conceito difundido pelo 
empreendimento era “ofertar um condomínio residencial para mora-
dores e turistas frequentes de Pirenópolis, que permitiria o fomento do 
potencial turístico do Município sem impactar na ocupação populacio-
nal do seu centro histórico”, assim como proporcionar aos novos mora-
dores a experimentação de uma vida no meio rural com qualidade, 
com infraestrutura básica e proximidade aos centros urbanos (Brasília, 
Anápolis e Goiânia).

Na mesma região do Condomínio Reserva 1727 estão os lotea-
mentos da fazenda Mata Velha, separados apenas pela rodovia GO-431, 
de um lado um condomínio de lotes, não consolidado, destinado a mora-
dia de pessoas com alto poder aquisitivo e aprovado pelo de Decreto 
municipal nº 2.717/16; do outro, um aglomerado de loteamentos e cháca-
ras, consolidado, sem qualquer aprovação do Poder Público. Ambos são 
objeto de Ações Civis Públicas, apenas a do condomínio de alto padrão 
foi julgada na primeira instância, foi indeferida, mantendo a vigência do 
famigerado Decreto.

 4. QUEM COMPRA TERRA NÃO ERRA

Desde que passou a vigorar, em 2002, o Plano Diretor do 
Município não sofreu revisão, as tentativas de realizá-la foram sempre 
infrutíferas. Isso pode ter contribuído para o fenômeno atual, já que 
reduz a oferta por moradia regular. Porém, em vista dos dados sobre o 
crescimento da população no município, não há como afirmar que o 
zoneamento urbano seja insuficiente em relação a demanda.

A expansão da zona urbana vem acontecendo, apesar do Plano 
Diretor, e pode ocasionar a perda das qualidades físicas e imateriais, caras 
para os moradores e para o turismo.

28 Ação Civil Pública: processo nº 5329989.81.2017.8.09.0126, Tribunal de Justiça 
de Goiás.
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Atualmente, a relação campo-cidade se transforma, aspecto im-
portante de uma mutação geral. Nos países industriais, a velha 
exploração no campo circundante pela cidade, centro de acumu-
lação do capital, cede lugar a formas mais sutis de dominação e de 
exploração, tornando-se a cidade um centro de decisão e aparen-
temente de associação. Seja o que for, a cidade em expansão ataca 
o campo, corrói-o, dissolve-o (LEFÉBVRE, 2008, p. 74).

O centro histórico da cidade, também chamado de conjunto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico, com 17 hectares, foi inscrito no 
Livro do Tombo Histórico (Vl. 2, inscrição 530, proc. 1181-T-41), através 
do processo de regulamentação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, em 22 de novembro de 1989, com supe-
dâneo no Decreto-Lei federal n.º 25/1937, que organiza a proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional29.

 A partir do tombamento, as casas que eram ocupadas pelos filhos 
da terra foram dando lugar a hotéis, pousadas, bares, casas de veraneio, 
dentre outros. A rua Direita, por exemplo, que é a mais antiga da cidade, 
era composta por cerca de sessenta casas coloniais de morada, que ao 
longo dos séculos serviram de moradia das famílias que as ocupavam 
(JAYME e JAYME, 2003, p. 153-189) 30, atualmente, sofre um processo de 
esvaziamento, já não há tantos moradores, a cada dia perdendo gradati-
vamente sua essência que, paradoxalmente, é o que lhe valoriza. As casas 
de família, ou bens de família assim considerados, foram sendo adquiri-
das pelo setor comercial do turismo, certos de que, com toda a política 
pública voltada a valorização turística do lugar, mormente a legislação 
que também a fomentou, deu a segurança necessária de valorização futu-
ra dos imóveis, estimulando o negócio especulativo.

Na zona rural é provável que o processo esteja se repetindo, 
as tentativas de revisão do Plano Diretor despertam cada vez mais os 

29 ALMEIDA, Miriam de Lourdes. A cidade de Pirenópolis e o impacto do tomba-
mento. Dissertação de mestrado em arquitetura e urbanismo da Universidade de 
Brasília. Brasília, 2006. p. 61-62.

30 Levantamento feito por Jarbas Jayme, genealogista pirenopolino, desde o primitivo 
proprietário até a década de 1940 e continuado por seu filho José Sisenando Jayme, 
até a década de 1990.
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interesses dos investidores, somado a isso, a lei de regularização fundiá-
ria em vigor31 vem travestida de suporte as populações vulnerabilizadas, 
ao mesmo tempo em que favorece os interesses do capital, quando, por 
exemplo, permite que se regularize loteamentos clandestinos consolida-
dos, ainda que sejam de alto padrão. Não é demais afirmar que a cons-
trução de grandes empreendimentos, com altos investimentos, estejam 
sendo erigidos ao redor dessas ocupações clandestinas, pois a lei acaba 
regularizando-as, elevando sobremaneira o valor da terra nessas regiões.

Nessa perspectiva, o Poder Público atua como uma espécie agen-
te de valorização monetária da terra, impulsionando, por seus mecanis-
mos legais e de infraestrutura, os investimentos nesse mercado e consoli-
dando a máxima de que “quem compra terra não erra”. Segundo Lefébre, 
“o essencial é o movimento complexo pelo qual a cidade política utiliza o 
caráter sagrado-maldito do solo a fim de que a cidade econômica (comer-
cial) o profane” (2008, p. 73).

Mas o paradoxo deste fenômeno é que, assim como o fazendeiro 
da fábula de Esopo que, por ganância, mata a galinha dos ovos de ouro, 
a essência do povo, que é a alma do lugar, e a peculiaridade que torna o 
atrativo, vai se perdendo nesse processo. 

 5. A POPULAÇÃO NO LIMIAR DA LEGALIDADE 

Não é possível distinguir, por suas características, se a área da 
fazenda Mata Velha é rural ou urbana. Se os critérios utilizados são os 
conceitos imprimidos pela legislação sobre o zoneamento, está na zona 
rural; se geográfico/estatístico, é um aglomerado urbano consolidado, 
possivelmente, passível de regularização fundiária; se cultural, ora é rural, 
ora é urbano, a depender da intencionalidade de cada possuidor.

A Constituição Federal de 1988 exige que tanto a propriedade 
rural quanto a urbana atendam a função social. Segundo ela, a proprieda-
de rural tem de ser aproveitada racionalmente, utilizando de forma ade-
quada os recursos naturais, preservando o meio ambiente, observando 

31 Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre a 
regularização fundiária rural e urbana.
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as normas que regem as relações de trabalho e favorecendo o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores32; enquanto a propriedade urbana 
atende a função social quando garante o bem-estar dos seus habitantes, 
através do cumprimento das exigências do plano diretor33.

Ambas exigem que o bem-estar social seja atendido. Segundo 
Marés, a criação de um Estado de Bem-Estar Social se trata de uma pro-
posta europeia capitalista edificada sobre a preocupação de manter a 
propriedade privada para seus anseios, relegando as grandes produções 
monoculturais para os países periféricos (2003, p. 83).

Assim, quando nos deparamos com uma sociedade de um país 
periférico, onde a estrutura legal é construída a partir dos anseios dos 
países de centro, o resultado é o surgimento do fenômeno de marginali-
zação do sujeito nessa fronteira entre o bem-estar urbano e rural, que são 
garantias asseguradas apenas aos mais abastados que habitam nos polos 
dessa relação.

O surgimento desse grande contingente de população margina-
lizada, no sentido literal do termo, ou seja, pessoas à margem da cidade 
e do campo, habitantes de uma fronteira criada pela lei e que emprega 
nos seus conceitos, incute no imaginário do povo, a dicotomia fictícia de 
divisão do mundo entre rural e urbano, que ignora as urbanidades dentro 
do rural e as ruralidades no urbano.

Na reordenação do imaginário espacial proposta pela Geografia, 
o rural é o que não é o urbano. Uma enorme inversão numa so-
ciedade por longo tempo caracteristicamente rural. O eixo do 
imaginário brasileiro se deslocou da roça para o urbano, ainda 
que a imensa maioria da população continuasse vivendo na roça 
(MARTINS, 2020, p. 132).

Ainda segundo Martins, em análise à obra Os Sertões de Euclides 
da Cunha, após um longo processo de urbanização, o sertão passou a 
ser um lugar de memórias, de refúgio e de distanciamento das barbáries 
do mundo civilizado que, no sentido político empregado ao conceito, se 

32 Artigo 186 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

33 Artigo 182, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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transformou no lugar de gente residual do processo civilizatório, sinôni-
mo de atraso e aversão ao mundo moderno (MARTINS, 2020, p. 133).

Apesar disso, é factual que este retorno ao campo adquire con-
tornos que estão ligados ao imaginário dessa gente que habita um lugar 
que não é apenas físico, mas também afetivo, idealizado e que para a 
ciência é irreal.

Na fronteira entre o mundo material, onde se insere a atividade 
humana, e o mundo imaginário, abrindo seu conteúdo simbólico à 
liberdade do espírito, nós reencontramos aqui uma geografia inte-
rior, primitiva, em que a espacialidade original e a mobilidade pro-
funda do homem designam as direções, traçam os caminhos para 
um outro mundo; a leveza se liberta dos pensadores para se elevar 
aos cumes. A geografia não implica somente no reconhecimento 
da realidade em sua materialidade, ela se conquista como técnica 
de irrealização, sobre a própria realidade (DARDEL, 2015, p. 05).

Neste sentido, é inevitável a busca do aporte da ciência geográ-
fica, para ampliar os horizontes de percepção da dinâmica do espaço 
fornecendo ao direito as ferramentas necessárias para interpretar o rural 
como algo além do lugar de produção e preservação, essencialmente, por 
tratar as espacialidades de forma mais aberta, não se prendendo aos mar-
cos definidos pelas questões do passado.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fronteira formada pelas novas territorialidades emergidas do 
avanço das urbanidades sobre o rural e o surgimento desses espaços 
híbridos, que trazem no seu bojo características tanto rurais quanto urba-
nas, cuja terra é o elemento de centralidade, evidencia a ressignificação 
da categoria para um conceito que vai além da divisa entre dois espaços, 
ultrapassando seu sentido político-administrativo e abrigando as rela-
ções culturais e socioeconômicas.

Na busca pela caracterização excludente dos espaços como urba-
nos ou rurais, no conflito entre o lugar de produção e o de bem-estar e 
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prosperidade do homem, no propósito legal de definir os limites entre a 
cidade e o campo, resta este contingente populacional que vive no limiar 
da fronteira definida pelo zoneamento e que são relegadas às bordas da 
cidade e do campo, como se na soleira entre o mundo moderno e do 
atraso, na marginalidade da lei, que despreza o fenômeno social que pode 
ressignificar as noções de rural e urbano, baseados no lugar onde se pro-
move a vida e o bem-estar do homem, que também é natureza.

Assim, o que não é urbano nem rural se torna umbral, a soleira, 
a fronteira que está no limite da entrada ou da saída, o lugar de passagem 
entre o físico e o imaterial. O limiar da realidade ou o que se espera dela.
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 O DESASTRE DE MARIANA, RESPONSABILIDADES 
E DIREITOS 
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 RESUMO:

O presente resumo visa apresentar um estudo relacionando o 
projeto constitucional de despatrimonialização do direito privado, tra-
tando da função social dos institutos como a posse e propriedade, ou seja, 
retratando o princípio acerca da utilização dos bens, não mais a mera 
titularidade, que tem um destino de natureza social.  Esta pesquisa ana-
lisou dados econômicos, sociais e jurídicos, partindo da análise do rom-
pimento da barragem de rejeitos de mineração Fundão, de propriedade 
da empresa Samarco, controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton, no 
município de Mariana, estado de Minas Gerais. Seu objetivo é compreen-
der quais são os efeitos da relação de dependência da comunidade com 
a mineradora, dos vínculos trabalhistas precários nesta região com indi-
cadores sociais insatisfatórios, em especial referente à renda e pobreza 
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da área rural. Os resultados apontam, que o modelo de desenvolvimento 
minério-dependente precisa ser repensado para atingir padrões de jus-
tiça socioambiental e que a funcionalização da empresa introduz obri-
gações ligadas ao efetivo acesso a direitos humanos e fundamentais4 e, 
dentre eles, o direito ao meio ambiente e a justiça social.

PALAVRAS-CHAVE: Mineração. Função social da empresa. Responsa-
bilidade socioambiental.

 INTRODUÇÃO

O presente trabalho se vale do exemplo do rompimento da bar-
ragem de Fundão, ocorrido em 5 novembro de 2015, localizada no sub-
distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana, no estado de Minas 
Gerais. Trata-se do maior caso envolvendo rompimento de barragens de 
rejeitos de minério. O rompimento desta barragem, a qual era adminis-
trada pela Samarco Mineração S.A., levou mais de 40 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos da mineração a contaminar a bacia do Rio Doce. Os 
danos foram causados numa extensão de 663 quilômetros, desde o dis-
trito de Bento Rodrigues, em Mariana/MG, passando pelo Estado do 
Espírito Santo, até atingir o mar territorial brasileiro, destruindo vilarejos 
e ocasionando devastação ambiental, contaminação dos solos e águas, 
além das perdas de biodiversidade e diferentes danos patrimoniais e 
extrapatrimoniais à população atingida.

Além do crime ambiental aqui retratado, o artigo analisa a rela-
ção da população local com a empresa mineradora mesmo antes do 

4 “A situação de minério-dependência impõe às populações dos municípios minera-
dos a dependência concreta pelos postos de trabalho, fluxos de renda e arrecadação 
criados pela atividade, pois estas pessoas necessitam da renda e dos empregos na 
mineração para sobreviver. [...] a própria situação de minério-dependência cau-
sa desestruturação produtiva de alternativas econômicas, limitando outros setores 
econômicos [...]. Impactos decorrentes da atividade, como inchaço populacional, 
alteração da oferta e da dinâmica hídrica, a ocupação de territórios, a poluição aé-
rea, sonora e de águas superficiais e subterrâneas contribuem para a sabotagem e 
inanição de alternativas econômicas” (TROCATE, COELHO, 2020, p. 87-89).
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rompimento da barragem, a fim de compreender se ao caso se aplica a 
função socioambiental da empresa. O caso é emblemático do modelo de 
desenvolvimento minerário-dependente, pois a cidade, que já tinha uma 
forte relação de dependência com a Samarco, ficou ainda mais carente 
em decorrência da destruição deixada pelo rompimento da barragem e 
da falta de ação em prol dos atingidos por parte da empresa. A cidade 
de Mariana, localizada no interior do estado de Minas Gerais, detinha 
índices sociais extremamente insatisfatórios, principalmente quanto à 
pobreza na zona rural. 

Para melhor compreensão do caso utilizado na pesquisa, rele-
vante se faz uma breve exposição da linha temporal dos fatos gerados por 
este desastre, valendo-se do estudo elaborado pelo Ministério Público 
Federal e disponível em seu site5. 

O Ministério Público Federal realizou uma série de investigações 
conjuntas com os Ministérios Públicos (MPs) locais, de modo a com-
preender a dimensão do dano socioambiental causado e instruir diversas 
ações judiciais propostas em face da empresa. Tais ações objetivaram a 
garantia de provas para instrução de ações indenizatórias, como ocorreu 
na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), 
em que foi concedida liminar para que se preservasse a produzisse provas 
para possibilitar indenizações futuras; controle dos danos causados; bem 
como apoio aos atingidos. 

 O primeiro ato em conjunto com a Samarco foi o termo de com-
promisso socioambiental firmado entre a empresa e o Ministério Público 
Federal, Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Ministério 
Público do Trabalho, em 16 de novembro de 2015. O acordo teve a pre-
tensão de tratar dos direitos das populações e trabalhadores atingidos, 
protegendo as provas produzidas para futura reparação de danos, assim 
como a adoção emergencial de medidas socioambientais. Tais medidas 
consistem na apresentação de um plano de mitigação, prevenção e con-
tenção dos danos ambientais e sociais causados, abastecimento de água, 
tendo em vista que a onda de rejeitos impossibilitou a captação de água 

5 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Linha do Tempo - Caso Samarco. Ministério 
Público Federal, 2015. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/ca-
so-samarco/atuacao-do-mpf/linha-do-tempo>. Acesso em: 18/11/2020. 
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para consumo. Ainda, determinava a transparência quanto às informa-
ções obtidas e ações desempenhadas, principalmente em relação aos 
atingidos (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2015, n.p.).

Ainda, houve a criação da Fundação Renova, fundação respon-
sável pela reparação dos danos causados em Mariana (MG) por conta do 
rompimento da barragem de Fundão. A fundação segue o compromisso 
jurídico que define a sua atuação, o Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC), assinado em março de 2016 pela mineradora em con-
junto do governo federal com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
Além da determinação de uma organização específica para a reparação, 
foi adicionado um modelo de governança composto por 70 entidades. 
Entretanto, vale ressaltar que a Fundação Renova é uma fundação privada 
que decide como a reparação do dano ambiental causado será feita, e que 
o foco dado pela fundação tem sido o montante pago em indenizações. 

Para se compreender o impacto causado pelo rompimento da 
barragem, pode-se fazer uma relação direta com a quantidade de propos-
tas apresentadas pelas empresas, por intermédio da Fundação Renova, 
tendo em vista a necessidade de tais programas frente ao grande impac-
to socioambiental gerado pelo desastre. Esta organização apresentou 
um modelo de solução que visava ações de reparações divididas em 
dois enfoques: da reparação em si, incluindo desde o manejo de rejei-
tos, reconstrução das vilas destruídas pela onda de rejeitos tóxicos até as 
indenizações aos atingidos; e a compensação, visando o ressarcimento a 
sociedade em vista dos danos causados na vida das pessoas atingidas por 
tal tragédia, incluindo a reparação florestal, recuperação de nascentes e 
saneamento aos municípios. 

A abrangência dos programas instituídos pela fundação se divide 
em 3 eixos básicos: o primeiro das pessoas e comunidades, visando a iden-
tificação e indenização dos atingidos, educação e cultura, saúde, bem-es-
tar, fomento à economia e o diálogo entre os envolvidos; o segundo, trata 
sobre a terra e a água, com a pretensão de promover inovação, assistên-
cia aos animais, manejo dos rejeitos tóxicos, uso do solo, gestão hídrica, 
bem como a recuperação ambiental; e o terceiro visa a reconstrução e 
recuperação de infraestruturas, cujos objetivos são reconstruir vilas des-
truídas e lesadas, fazer a contenção dos rejeitos, recuperar comunidades 
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e infraestruturas impactadas, promover melhoria no abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto e a gestão ambiental (RENOVA). 

Assim, em face dos danos gerados pelo rompimento da barra-
gem, desde os prejuízos ambientais até a saúde das pessoas, bem como 
os danos materiais em si, demonstra-se que é notório que a pretensão 
indenizatória pecuniária não é a única via diante de um dano de tamanha 
amplitude. Dano este que violou diretamente o art. 225 da Constituição 
Federal de 1988, sendo importante o compromisso com a recuperação da 
área degradada e aspectos extrapatrimoniais dos danos causados a todos 
os atingidos. 

Além destes fatos, há uma infinidade de eventos ligados ao desas-
tre que podem ser analisados. Contudo, é necessário ressaltar que, mesmo 
após mais de cinco anos da tragédia, os danos causados pelo rompimento 
da barragem ainda não foram integralmente reparados. Portanto, em vista 
de todas as violações por parte da Samarco no que se refere aos deveres de 
preservar o meio ambiente e, ao causar os danos, não os reparar, tem-se 
que a mineradora não cumpriu com função social em sua atividade. 

A função social, ponto central do trabalho, traz obrigações 
referentes ao exercício do direito, se inserindo em diversos âmbitos e, 
por óbvio, no caso em tela. A funcionalização dos institutos advém do 
projeto constitucional de despatrimonialização do direito, que segundo 
Brandelli, muda o alvo da propriedade para o ser humano trazendo a 
pessoa humana para o centro e a propriedade para um segundo pla-
no, passando a ser meio e não mais um fim em si mesma, ou seja, que 
visa retirar o centro das relações sociais do viés puramente econômico 
(BRANDELLI, 2002, p. 174). Portanto, acaba-se por atribuir nova inter-
pretação a ordem econômica, devendo seguir diversos princípios, como 
são os da preservação do ambiente e da função social, de modo a garan-
tir a todos uma existência digna. 

 2. MINERAÇÃO E DEPENDÊNCIA

A relação de dependência entre a cidade de Mariana/MG e a ati-
vidade de mineração é histórica. Há décadas o município sofre com as 
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oscilações dos mercados internacionais das commodities, devido ao fato 
de ser um dos principais municípios mineradores no país todo. No ano 
de 1823, a cidade de Mariana acabou por perder o título de capital minei-
ra para Ouro Preto, o que levou a transferência de diversos comércios e 
serviços para a nova capital. Ainda hoje é possível ver a relação de centro 
em questão de mineração de Ouro Preto sobre Mariana, tendo em vista 
que boa parte da mão de obra especializada que atua na atividade mineral 
se encontra principalmente na Universidade Federal de Ouro Preto. Ou 
ainda a questão turística, pois mesmo que turistas visitem Mariana, se 
direcionam a Ouro Preto para hospedagem e alimentação, considerando 
a concentração de estabelecimentos que oferecem tais serviços lá, dife-
rente da carente Mariana (SIMONATO, 2017, p. 43). 

A atividade mineradora integra o cotidiano da comunidade maria-
nense, exercendo forte influência na questão trabalhista, ou seja, pelo fato 
de não haver muitas opções, diversos moradores se veem obrigados a ven-
der sua força de trabalho a tal atividade (SIMONATO, 2017, p. 46). 

Além da relação histórica do país como um todo com a mine-
ração, para Charles Trocate, é necessário se fazer esse resgate na história 
sobre a relação do Brasil e a lógica extrativista presente desde o período 
colonial. Com isto, passa-se a uma melhor compreensão acerca da prática 
mineradora, visto que o Brasil sempre participou na economia em âmbi-
to global, em grande parte oferecendo matérias primas, conforme relata 
na entrevista publicada no Brasil de Fato (WEBER, 2020). 

Ainda, relevante citar o período denominado boom das com-
modities, a “máquina do mundo”, como retratado por Charles Trocate e 
Tádzio Coelho em sua obra, “Quando vier o silêncio: o problema mine-
ral brasileiro”, se utiliza dos insumos primários nos mais diversos ramos 
econômicos e que, até o século XX, a demanda mineral era estável e 
mantinha preços relativamente baixos. Contudo, após o salto econômico 
dado pela China, com atenção especial às atividades industriais de baixa 
tecnologia que estavam migrando para o leste asiático, acabou por gerar 
uma dependência de matérias primas e movimentação nos países que a 
produziam, como foi o exemplo do Brasil com o minério de ferro, o qual 
se beneficiou, tendo em vista a demanda crescente e a alta nos preços das 
commodities (TROCATE; COELHO, 2020, p. 47).
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Entretanto, viu-se grande esforço por parte das mineradoras para 
que houvesse a diminuição de gastos, em especial com relação às exigên-
cias ambientais e trabalhistas, como por exemplo a segurança dos trabalha-
dores e barragens, de modo a elevar a produtividade e lucros obtidos com 
atividade extrativa no período pós-boom. Fato este que pode ser ligado 
diretamente com o rompimento da barragem de Fundão, evento que trou-
xe à tona a discussão acerca da atividade mineradora e todos seus impac-
tos, sejam sociais ou ambientais (TROCATE; COELHO, 2020, p. 53).

Com a longa relação da região com a mineração, visto que maior 
parte da atividade econômica local se movimenta a partir de tal operação, 
a população local acaba por criar laços de dependência com as empresas 
atuantes no ramo que se estabelecem na área. Como são os exemplos da 
Vale S.A. e da Samarco Mineração S.A., principais influências regionais 
em tal atividade, que acabam gerando diversos empregos para a popu-
lação local e tendo papel extremamente relevante no desenvolvimento 
econômico local. 

Devido ao fato de a comunidade local não ter muitas opções 
para empregar sua força de trabalho, visto que a maioria dos moradores 
exercem atividades ligadas direta ou indiretamente à mineração, acaba 
por ficar vulnerável a grandes empresas mineradoras como as supra-
citadas, além ainda de se submeter a condições trabalhistas precárias 
(COLODETI; ANDRADE, 2020).

Direta ou indiretamente, as empresas Vale e Samarco são as 
maiores empregadoras da cidade de Mariana, ressaltando aqui a relação 
de dependência da região com a atividade mineradora. Com base em 
dados levantados acerca das relações trabalhistas envolvendo a Samarco, 
tem-se que a mineradora aumentou em muito a quantidade de serviços 
terceirizados. Como se vê na Avaliação dos aspectos econômicos, políti-
cos e sociais do desastre da Samarco/Vale/BHP em Mariana (MG), que 
analisa o período de 2009 a 2014, o número de trabalhadores terceiriza-
dos aumentou expressivamente, passando de 2.191 em 2009 para 3.517 
em 2014, sendo que em todos os anos o número de terceirizados sempre 
foi maior que o de contratados diretos (POEMAS, 2015, p. 34).

Todavia, esse crescimento não parece ser algo que ocorreu 
somente na Samarco, mas também em outras empresas no Brasil: “A 
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terceirização explodiu na mineração. De um milhão de trabalhadores 
formais na mineração no Brasil, 80% é terceirizado atualmente, segun-
do dados do Plano Nacional de Mineração do Ministério de Minas e 
Energia.” (ZONTA, 2020, n.p.)6.

É necessário abrir um parêntese em tal discussão, tendo em vista 
que, se até mesmo os sujeitos que têm contrato direto de trabalho com a 
empresa em questão já são submetidos a condições precárias. Na situação 
de terceirizados os efeitos negativos se agravam pelo fato de que o terceiri-
zado mantém relação com alguma empresa contratada ou subcontratada 
pela mineradora, sem vínculo direto com a empresa, assim não obtendo 
os mesmos benefícios e direitos de um empregado contratado. Portanto, 
a remuneração pelo serviço prestado, que já seria baixa, é dividida entre 
a empresa terceirizada e o sujeito que de fato vendeu sua mão de obra, 
ou seja, o trabalhador acaba por se subjugar a condições deploráveis, a 
remunerações extremamente baixas e contratos de trabalho cercados de 
insegurança e instabilidade empregatícia.

Com base no estudo elaborado pelo PoEMAS (Grupo Política, 
Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade), grupo composto por pes-
quisadores e alunos com diversas formações, no intuito de compreender 
o papel social, econômico e ambiental da extração mineral, analisando e 
avaliando seus impactos na sociedade e meio ambiente, as denúncias em 
face da Samarco, em sua maioria, se referiam às péssimas condições de 
trabalho dos terceirizados. Ao se fazer um levantamento acerca dos pro-
cessos trabalhistas ajuizados perante os Tribunais Regionais do Trabalho 
dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tem-se que seriam mais 
de 1.500 (mil e quinhentas) demandas em que a Samarco figura como 
parte do litígio no ano de 2015. Número elevado ao se considerar a quan-
tidade de funcionários contratados diretamente pela empresa principal, 
demonstrando então o descontentamento com as circunstâncias a que os 
empregados eram subordinados e a falta de compromisso da mineradora 
para com seus empregados (POEMAS, 2015, p. 34). 

A dependência da comunidade local não se dá apenas na questão 
empregatícia, uma vez que ela detinha uma forte carência em virtude das 
ações em ‘prol dos locais’ por parte da Samarco, como ações filantrópicas, 

6 Não paginado
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investimento em ações sociais, etc. Tal acontecimento pode ser observa-
do a partir do momento que a empresa em questão, a qual trabalha num 
ramo que gera muita degradação ao ambiente local, e considerando o ris-
co para suas atividades empresariais, passa a realizar diversas ações liga-
das à sustentabilidade e responsabilidade social (POEMAS, 2015, p. 7).

A partir disto, pode-se compreender o porquê, mesmo após 
o desastre do rompimento da barragem em 2015, houve protestos dos 
moradores da cidade em favor da Samarco. A forte ligação da comunida-
de com a empresa, em relação a empregos gerados pela mineração, ações 
sociais em prol da comunidade e, naquele momento, à necessidade de 
ajuda aos atingidos, fazia sentido classificá-la não como a responsável por 
todo o desastre causado, mas como vítima. Entretanto, importante ressal-
tar que a Samarco não deve ser considerada como vítima deste aconteci-
mento, visto que, como exposto pela subprocuradora-geral da República, 
Sandra Cureau, na audiência pública na Câmara dos Deputados em 
novembro de 2015, a empresa em questão já tinha conhecimento dos ris-
cos de rompimento da barragem desde 2013 (MPF, 2015). Relata ainda 
que o próprio Ministério Público Federal já havia feito recomendações 
sobre a elaboração de um plano de contingência, através do qual os danos 
poderiam ser evitados ou, no mínimo, mitigados. 

Tamanha é a significância da mineração e das empresas ali esta-
belecidas no desenvolvimento econômico local, que a população aca-
ba apoiando e defendendo, visto que sem tal atividade, a comunidade 
marianense supostamente não teria opções de trabalho e movimentação 
na cidade suficiente para manter sua dinâmica econômica. Deste modo, 
perpetua-se uma dependência histórica em relação à mineração. 

O próprio prefeito à época, Duarte Júnior, relatou que a mine-
ração é a responsável por grande parte da receita arrecadada pelo 
município (FLACH, 2019). Uma das principais fontes de recursos da 
cidade era proveniente da Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM). No ano de 2015, Mariana recebeu R$ 
106,059 milhões em repasses do CFEM, sendo a cidade que mais rece-
beu no estado, segundo dados levantados pelo Departamento Nacional 
de Produção Mineral em 2015 (DNPM, 2015). Há ainda a relação com 
o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo 
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que a Samarco era responsável por cerca de 26% desse imposto repas-
sado à prefeitura. 

Antes de se passar à análise do contexto pós desastre, relevante 
se faz a menção ao monitoramento das barragens no estado de Minas 
Gerais. Em âmbito federal, há alguns órgãos que detêm responsabilida-
de na fiscalização de barragens: a Agência Nacional de Águas, a Agência 
Nacional de Mineração e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
Tais órgãos têm como principais atribuições as de: fiscalizar, promover 
articulação entre os órgãos fiscalizadores e a elaboração de relatórios de 
segurança das barragens, que devem ser encaminhados ao Congresso 
Nacional até o mês de setembro em todos os anos (SILVA, 2019, p. 444). 
Ainda, ressalta-se que o empreendedor tem diversas obrigações em face 
dos órgãos fiscalizadores, como é o envio de informações acerca da barra-
gem que administra, cabendo ao fiscalizador analisar a veracidade destas 
(SILVA, 2019, p. 458) 

Já em âmbito estadual, esta função é desempenhada pela 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), responsável pela publi-
cação do inventário das barragens no estado (FEAM, 2014), operação 
realizada conjuntamente com o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Este foi substituído pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM), criada pela Lei 13. 575 de 2017, que tem como fina-
lidade promover o planejamento e fomento da exploração mineral, bem 
como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades envolven-
do mineração em todo território nacional, disponibilizando relatórios 
anuais sobre a segurança de barragens.

No inventário elaborado pela FEAM, são listadas as barragens 
que servem para retenção de resíduos ou armazenamento de água, assim 
como classificadas em classes com base da probabilidade de causar 
danos, são elas: classe I, considerada de baixo potencial de dano ambien-
tal, devendo ser auditadas a cada três anos; classe II, tida como de médio 
potencial de dano, sendo auditada a cada dois anos; e classe III, conside-
rada de alto potencial de dano ambiental, devendo ser auditada a cada 
ano (POEMAS, 2015, p. 48). 

Tais auditorias tem três resultados possíveis, o primeiro seria a 
conclusão pela garantia de estabilidade. Ainda, há a situação em que o 
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auditor não tem acesso às informações necessárias para a análise e resulta 
numa resposta sem conclusão sobre a segurança da barragem e, por fim, 
há o resultado que classifica que a barragem não tem estabilidade garan-
tida (POEMAS, 2015, p. 48). 

A auditoria realizada pela FEAM em 2014 entendeu que, a partir 
da análise das informações técnicas obtidas, as barragens localizadas em 
Mariana (Fundão, Santarém e Germano), classificadas na classe III, ou 
seja, de alto potencial de risco, estariam com a estabilidade garantida. 
Cabe salientar que a responsabilidade sobre a segurança das barragens 
não cabe somente ao Poder Público, visto que as empresas administrado-
ras detêm diversas obrigações no exercício de suas atividades, bem como 
frente aos órgãos fiscalizadores. 

Contudo, percebe-se que o poder público não possui todas as 
condições necessárias para verificar a situação real de funcionamento das 
barragens. A exemplo da falta de controle sobre as informações enviadas 
pelas empresas, visto que a barragem de Fundão, classificada como está-
vel (FEAM, 2014, p. 17), rompeu. Bem como as evidências presentes no 
relatório anual elaborado pela FEAM, no qual há resultados inconclusi-
vos, dada a insuficiência de documentação necessária para avaliação de 
estabilidade, que é dever do empreendedor encaminhar.

Entretanto, olhando o contexto como um todo, não estava ocor-
rendo a devida avaliação das barragens, tendo em vista que muitas delas, 
notadamente as de classe III, não foram fiscalizadas ou, ao realizar audi-
toria, não se obteve os documentos necessários para a avaliação da esta-
bilidade. Tal atividade já foi objeto de ação civil pública instaurada pelo 
Ministério Público ainda em 2012, requerendo uma efetiva fiscalização 
das barragens por parte da DNPM e FEAM, demonstrada a fragilidade 
do sistema de controle das represas no estado, e a comprovação da inca-
pacidade do poder público em exercer tal inspeção. 

 Com base no inventário da FEAM, após tal ação instaurada pelo 
MP, “a medida adotada foi acompanhar por meio da análise de relatórios 
quadrimestrais apresentados pelos empreendedores, demonstrando a 
execução das medidas corretivas, bem como pela continuidade das cam-
panhas de fiscalização realizadas pela FEAM” (FEAM, 2014, p. 14).
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Outra questão referente a limitada capacidade do poder público 
em relação à gestão de todas as informações obtidas dos empreendedores 
e a fiscalização das barragens, se refere à Política Nacional de Segurança 
das Barragens, disposta na Lei Federal 12.334/2010. A referida legisla-
ção prevê que a Agência Nacional de Águas (ANA) deve coordenar o 
desenvolvimento do Relatório de Segurança de Barragens. Contudo, ao 
se analisar o relatório elaborado pela FEAM, se vê que não estão listadas 
todas as barragens existentes no estado, ou seja, demonstrando o fato de 
que mesmo sendo o órgão responsável para tal, tem aptidão limitada para 
a função, visto o relatório incompleto apresentado. 

O próprio tópico acerca da metodologia para elaboração do 
inventário da FEAM relata que a responsabilidade sobre o envio das 
informações acerca do cadastro das barragens é dos empreendedores 
administradores das barragens: 

As barragens devem ser cadastradas no BDA e passar por auditoria 
periódica de segurança, cujos resultados e recomendações devem 
ser encaminhados à FEAM, na frequência estabelecida na legis-
lação em vigor. Ressalta-se que é de inteira responsabilidade do 
empreendedor a inserção dessas informações (FEAM, 2014, p. 19).
E ainda:
Verifica-se que 120 estruturas não apresentaram a Declaração 
de Condição de Estabilidade em 2014 conforme preconiza a 
Deliberação Normativa do COPAM nº 87 de 2005. Além disso, 42 
estruturas apresentaram condição de estabilidade não garantida e 
onde o auditor não conclui devido à falta de dados e/ou documen-
tos técnicos. (FEAM, 2014, p. 43). 

Assim, percebe-se a incapacidade do poder público na efetiva fis-
calização e, obviamente, de garantir o cumprimento dos requisitos neces-
sários para segurança e estabilidade das estruturas das barragens e arre-
dores por parte das empresas administradoras. Bem como o de fazer uma 
previsão dos impactos de acontecimentos da magnitude do rompimento 
da barragem de fundão, por exemplo, gerando um risco imensurável para 
as comunidades próximas a estas represas. 
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Após o rompimento da barragem de Fundão, que levou a uma 
diversidade de danos causados, deixando 19 mortos e aproximadamente 
1200 indivíduos desabrigados, destruindo cerca de 1400 hectares de terras e 
contaminando a bacia do Rio Doce, além dos incontáveis danos ambientais e 
econômicos. Por conta disso, os atingidos dependiam de ações emergenciais 
para mitigação dos danos por parte da Samarco e para preservação das pro-
vas, a fim de reparar danos ambientais e morais coletivos, conforme liminar 
concedida ao Ministério Público Federal e do Estado do Espírito Santo em 
09.11.2015, matéria também do acordo (TCSA - Termo de Compromisso 
Socioambiental) firmado entre a Samarco e os Ministérios Públicos Federal, 
do Trabalho e do Estado do Espírito Santo, de modo a garantir a proteção 
dos direitos da população e trabalhadores atingidos (MPF, 2015). Conforme 
aditivo ao TCSA, a empresa ainda ficou obrigada a garantir renda míni-
ma aos atingidos, determinando a identificação e manutenção da renda aos 
indivíduos que exerciam funções laborativas ligadas ao Rio Doce. 

Através do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) firmado em março de 2016, criou-se a Fundação Renova, fun-
dação privada criada pela Samarco, junto da Vale e BHP Billiton, e, ain-
da, entre os entes federativos União e estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Tal organização teria a fundação de gerir programas de reparação 
e executar medidas como a assistência social aos atingidos, dividindo 
suas ações em, basicamente, três blocos: pessoas e comunidades; terra e 
água; e reconstrução e infraestrutura. 

Contudo, como demonstra comunicado disponibilizado no 
endereço eletrônico do MPF7, foram recebidas diversas denúncias de vio-
lações de direitos humanos referentes a pessoas atingidas, com ênfase na 
dificuldade de acesso à informação e, ainda, acerca da atuação unilateral 
e discricionária por parte da Fundação Renova na execução do programa 
de assistência e reparação (MPF, 2018). Portanto, mais uma vez se vê a 
dependência da população em relação às mineradoras, se submetendo a 
uma relação abusiva.  

7 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. l. Recomendação Conjunta n.º 10 de 26 de 
março de 2018. MPES, DPU, MPF, MPT, MPMG e DPMG, 2018. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/recomendacao-conjunta-mpf-
-fundacao-renova >.
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Os maiores abusos identificados foram referentes aos programas 
indenizatórios, dentre eles o de indenização mediada, programa que visa 
ressarcir tanto pessoas quanto pequenas empresas que sofreram danos 
morais ou materiais. Este programa pretende indenizar tais danos de for-
ma mais célere, menos burocrática e com menores despesas se compa-
rada a uma ação judicial.  Entretanto o que se viu foi o fornecimento de 
informações equivocadas aos atingidos, os induzindo a erro, conforme 
exposto na Recomendação Conjunta de nº 10 expedida pela Defensoria 
Pública da União e do Estado de Minas Gerais e pelos Ministérios 
Público Federal, do Trabalho e dos estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo (MPF, 2018). 

Um exemplo foi a alegação de suposta prescrição do direito à 
reparação a danos, assim, os atingidos seriam forçados a aceitar as con-
dições que a empresa oferecia, sem nenhuma possibilidade de renego-
ciação. Há relatos ainda acerca da Renova obrigar os atingidos a renun-
ciarem seus direitos de proporem futuras ações de reparação ou ainda 
renunciarem as que já tivessem ajuizado (MPF, 2018), conduta que viola 
o princípio da justiciabilidade e da inafastabilidade da jurisdição, dispos-
to no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

 3. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTALMENTE  
 SUSTENTÁVEL

Primeiramente, antes de tratar da responsabilização em si, é 
necessário retratar o instituto da função social. Tal tema decorre da 
superação do positivismo jurídico passando ao pós-positivismo, ou seja, 
começa a ter um foco sobre o conteúdo moral do direito, não apenas a 
regra em si. Acerca do assunto há duas características muito relevantes, a 
complexidade e paradoxalidade. É considerado complexo tendo em vista 
que é uma discussão que não tem um entendimento pacificado, e é para-
doxal por ter, simultaneamente, ampla aplicação e aceitação pela doutri-
na e também por não conter uma definição decisiva, final, quanto a sua 
operação ou origem (NALIN; SIRENA; 2013).

O entendimento da obra de Paulo Nalin e Hugo Sirena, intitu-
lada como “Da estrutura à função do contrato: dez anos de um direito 
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construído”, é de que é inadmissível o tratamento do direito como neu-
tro, apenas uma mera estrutura, pois negar o conteúdo e valores deste é 
o mesmo que negar o próprio direito, considerando isto um retrocesso. 
Atualmente já se entende que não há como explicar o direito a partir dele 
mesmo, sendo necessário análises de conteúdo político e social. A fun-
cionalização que se atribui ao direito é a integração social, a partir dessa 
visão dos interesses sociais, seja de resolução de controvérsias ou satisfa-
ção pessoal, por exemplo, esta última partindo de uma análise antropoló-
gica. Se cria uma importância muito maior na pessoa em si, se compreen-
de que o indivíduo está inserido em diferentes contextos, têm direitos e 
deveres e, assim, acaba-se criando expectativas sobre suas condutas, tudo 
isto só sendo possível partindo de um direito funcionalizado.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi neces-
sário ao direito civil que abandonasse o viés patrimonialista, e que partis-
se do ponto em que se focava a dignidade da pessoa e seu desenvolvimen-
to. Portanto, não mais seria suficiente a visão estrutural ou conceitualista 
do direito. 

A primeira menção à função social na legislação brasileira encon-
tra-se na Constituição Federal de 1967, a qual retratava a função social 
da propriedade. Atualmente, ela já é bem definida pela doutrina e pela 
legislação. O artigo 170 da Constituição Federal, promulgada em 1988, 
traz que como necessidade da ordem econômica, valorizar o trabalho 
humano e livre iniciativa, ao mesmo tempo que limita sua atuação com 
base em diversos princípios, trazidos nos incisos deste dispositivo consti-
tucional, como, por exemplo, a função social e a defesa ao meio ambiente. 

Num contexto de Estado Social, apontam-se limites à anterior 
liberdade econômica. A função social acaba adentrando a estrutura do con-
trato e da propriedade, visando a efetivação dos direitos humanos e funda-
mentais. O Estado teria uma posição para além da proteção, mas também 
de intervencionista na economia, de modo a preservar o próprio mercado, 
assim como garantir direitos sociais e políticas de bem-estar para a popula-
ção. Portanto, o Estado teria um papel ativo, não apenas regulatório. 

Seja pela doutrina ou pela jurisprudência, é possível visualizar 
claramente os contornos criados acerca da funcionalização dos institu-
tos, passando da visão meramente econômica para um viés social, que 
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considera não apenas os contratantes em si, mas também os interesses 
de terceiros ao contrato, dando atenção à princípios como a dignidade 
da pessoa humana. Não se considera mais um princípio alheio à relação 
negocial, mas que é parte da própria estrutura dos institutos e que tem efei-
tos exteriores ao vínculo contratual, adentrando todas as áreas do direito. 

A partir do disposto no artigo 170 da CF, se vê que, ao mesmo 
tempo em que há proteção da liberdade de iniciativa e ordenação eco-
nômica, há ainda a valorização social do trabalho, do consumidor, da 
proteção ao meio ambiente, etc. Portanto, se identifica uma série de veto-
res que compõem as relações e que envolvam a propriedade. Logo, não 
é qualquer atividade da livre iniciativa que poderá ser exercida em uma 
propriedade, pois deve garantir a funcionalização do exercício de seu 
direito, como é o exemplo da proteção ao meio ambiente. 

Aqui se insere a questão da responsabilidade social empresarial, 
que é um conceito gerado a partir do mercado, comprometido com valo-
res relacionados ao meio ambiente, a ética no consumo, dentre outros. 
Segundo Amanda Ramos, Jéssica Oliveira, Marcos Nardi e Maurício 
Cunha, essa responsabilização começou a ser repensada a partir dos anos 
50, ganhando força com a guerra do Vietnã, evento que gerou muita 
revolta popular pelo uso de armamentos produzidos por empresas nor-
te-americanas, os quais eram altamente prejudiciais ao meio ambiente e 
ao ser humano. É inegável a relevância de tal tema, visto que assim como 
todos os indivíduos, as empresas se inserem num ambiente complexo, 
todas as atividades geram algum impacto ao meio ambiente, bem como 
influenciam agentes sociais (RAMOS et al; 2015, p. 316). 

Um dos entraves encontrados para a aplicação deste meio de res-
ponsabilização foram os debates acerca da finalidade da atividade empre-
sarial, pensadores com um ponto de vista mais conservador defendiam 
que empresas deveriam manter-se focadas em atividades lucrativas e que 
o desvirtuamento dessa finalidade acabaria por impactar os consumido-
res e a sociedade como um todo. 

Entretanto, a responsabilidade social acabou por se expandir, 
através da pressão proveniente do mercado, construindo uma visão de 
que não havia apenas obrigações para com os acionistas, pois é necessária 
a conscientização sobre o impacto gerado por suas atividades. Portanto, 
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passa-se a incluir a própria sociedade como objetivo de suas ações, se 
responsabilizando pelos impactos gerados no exercício de suas funções 
na atividade empresarial. Portanto, se reconhece que sua atividade não 
gera efeitos apenas internamente e no resultado econômico, mas também 
externos, em face da sociedade e do ambiente. 

Ao considerar os custos das denominadas externalidades, cria-se 
um mecanismo de indução ao comportamento consciente das empresas, 
se afastando do ideal conservador voltado apenas à lucratividade. 

O direito ambiental é dirigido por determinados princípios, sen-
do um deles o princípio da prevenção e precaução, o qual compreende 
que deve haver um cuidado por parte do agente, de modo a evitar a ocor-
rência de ameaças ou danos ao meio ambiente, ou seja, compreenden-
do que a atividade que exerce tem impacto e pode gerar danos ao meio 
ambiente, bem como à comunidade. 

Contudo, a partir do momento em que se há um dano efetiva-
mente causado, é gerada a obrigação de reparação, com base nos prin-
cípios da reparação integral e do poluidor-pagador. O primeiro prevê 
que deve haver a reparação integral dos danos, atribuindo ao gerador do 
dano a obrigação de recompor integralmente o ambiente lesado ou, pelo 
menos, restaurá-lo o mais próximo de sua natureza. 

Já o princípio do poluidor-pagador consiste na identificação dos 
efeitos externos causados pelo exercício da atividade econômica, prin-
cipalmente nas atividades ligadas diretamente à exploração de recursos 
naturais, se compreende os riscos e impactos gerados, incluindo então 
tal externalidade nos custos da atividade exercida, de modo a minorar os 
efeitos negativos. 

Ao identificar o meio ambiente como direito humano funda-
mental, a Constituição Federal de 1988 trouxe tais princípios de modo 
a enriquecer o estudo em matéria ambiental, bem como fundamentar a 
proteção a tal direito. Em seu texto traz o art. 225, descrevendo que todos 
têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois tal bem 
que é de uso comum é essencial a qualidade de vida sadia. Assim, impõe 
o dever tanto ao Poder Público quanto à coletividade de defender e pre-
servar o ambiente, visando não só o momento presente, mas também 
efeitos benéficos a longo prazo para as gerações futuras. 
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Além ainda do dispositivo do art. 170, que trouxe a relevância 
do ambiente e o cuidado para com este no âmbito econômico. Tal artigo 
dispõe que a ordem econômica deve ser fundada na valorização do tra-
balho humano e livre iniciativa, devendo assegurar a todos a existência 
digna, observando diversos princípios, sendo um deles a defesa do meio 
ambiente. Portanto, traz o entendimento de que não devem as empre-
sas que exercem atividades econômicas focarem nos lucros e em seus 
consumidores, devendo então ter consciência dos impactos gerados por 
suas atividades e defender o meio ambiente, bem como preservá-lo e, 
em caso de dano, restaurá-lo. O artigo 170 da Constituição acabou por 
condicionar todas as atividades produtivas a respeitar e preservar o meio 
ambiente, assim defendendo este bem de uso comum, bem como visando 
a redução das desigualdades. 

Além da defesa ao meio ambiente, tem-se ainda o inciso 3º do 
artigo 170 da Constituição, que prevê a observância ao princípio da fun-
ção social. Assim, se observa que a Constituição pretende, através destas 
políticas econômicas, assegurar a existência digna a todos, seguindo os 
termos da justiça social, estabelecendo então os contornos do exercício das 
atividades e do direito à propriedade, devendo seguir sua função social.

O direito à propriedade é um direito fundamental, disposto no 
artigo 5º, inciso XXII e XXIII, da Constituição, contudo a CF/88 expande 
tal ideia, pois o complementa logo no inciso seguinte, trazendo a necessi-
dade deste direito em atender a uma função social, marca do constitucio-
nalismo social. Relevante destacar ainda que a função social não retrata 
uma limitação ao exercício do direito à propriedade, pois esta é intrínseca 
a este, a função social integra a própria ideia de propriedade. 

Assim, compreende-se que o direito à propriedade não detém 
caráter absoluto, eis que carrega esse caráter social. A função social então 
traz um conjunto de obrigações referentes ao exercício de tal direito, 
determinando a resolução de conflitos, utilização racional dos recursos 
e, por óbvio, a preservação do meio ambiente. 

Como retrata Eros Grau, a função social se justifica pelos seus 
fins, seus serviços. Acrescenta ainda que a propriedade dotada de fun-
ção social, importado diretamente a ordem econômica, tendo em vis-
ta os bens produzidos e, ainda, os afetados (ambiente), deve respeitar o 



345

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

disposto no art. 170, inciso III. Com base neste dispositivo, se tem a pos-
sibilidade de afetá-los não só ao atendimento a funcionalização, mas tam-
bém de subordiná-los às determinações da justiça social, transformando 
o exercício desse direito de propriedade para a realização da função que 
assegure a todos a existência digna (GRAU, 1997). 

No caso do rompimento da barragem de Fundão, localizada em 
Mariana/MG, se tem um cenário no qual efetivamente foi causado um 
dano socioambiental. Assim, incidem todos os princípios acerca da res-
ponsabilização, sendo que, em matéria de dano ambiental, a responsabi-
lização pode se dar nas esferas civil, penal e administrativa.  O alcance de 
um dano ambiental, pode ser conceituado como toda e qualquer inter-
ferência ao patrimônio ambiental que seja capaz de desencadear pertur-
bação ao equilíbrio ecológico, sadia qualidade de vida ou qualquer outro 
valor coletivo, seja imediata ou potencial, o risco de dano (MILARÉ, 
2014, p. 320), tanto pela ação quanto omissão humana.

A tragédia de Mariana, que é considerada um dos maiores desas-
tres envolvendo rompimento de barragens do mundo, trouxe à tona a 
discussão da responsabilidade sobre o meio ambiente, seja ela por parte 
do Poder Público, dos cidadãos ou, é claro, da empresa. Através de todo o 
exposto, entende-se que a Samarco, além de manter o ideal conservador 
focalizado no lucro proveniente da atividade econômica extrativista que 
exerce, não prezou pela segurança de seus trabalhadores ou da comuni-
dade local, tendo em vista o grande risco envolvendo a atividade minera-
dora em si, como a estrutura da barragem de rejeitos de minério.

Portanto, não cumpriu integralmente com o dever de prevenção 
e a função social da propriedade, visto que acabou por afetar todo o ecos-
sistema pelo vazamento de rejeitos tóxicos e força da onda de rejeitos que 
percorreu quilômetros até o mar territorial brasileiro, atingindo diversas 
cidades. Deixou para trás apenas morte, destruição, desequilíbrio ecoló-
gico e inúmeros atingidos que até os dias de hoje não foram integralmen-
te indenizados e compensados pelos danos sofridos. 

E mesmo ao se falar da indenização pelos danos sofridos, inevi-
tavelmente se remete ao disposto no Código Civil, em seu art. 944, que 
dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano. Contudo, numa 
tragédia de tal magnitude, na qual se perdeu todo um ecossistema, vidas, 
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bens materiais, qualidade de vida e saúde numa proporção imensurável, 
sendo possível identificar seus efeitos ainda hoje, não cabe tal medida. 

O dano ambiental é a lesão ao bem jurídico autônomo de titula-
ridade transindividual que é o meio ambiente, e acaba por trazer consigo 
uma enorme carga ofensiva aos direitos fundamentais das pessoas atingi-
das, seja direta ou indiretamente, inclusive no aspecto moral e extrapatri-
monial. Por compreender a extensão e a dificuldade ou, em certas situa-
ções, a impossibilidade de reparação deste dano, a CF/88 traz o dever de 
preservar e defender o meio ambiente, bem como a responsabilização dos 
agentes que exercem atividade ou apresentam condutas lesivas a tal bem 
comum, ficando sujeito a sanções penais e administrativas. 

Neste caso, é inegável a necessidade de responsabilização da 
empresa geradora do dano.  A partir do momento em que se identifica 
o dano, o que é facilmente observável no caso em questão, é necessária 
a responsabilização. Em matéria de dano extrapatrimonial, entende-se 
também que é aplicável a obrigação para reparação por dano moral cole-
tivo. Este, em matéria ambiental, através da consideração de que o dano 
moral coletivo agride direitos da personalidade de forma massificada. 
Ainda, entende-se que não é necessária a comprovação do sofrimento 
dos atingidos, seja, individual ou coletiva, apenas comprovação do nexo 
causal e evento danoso, como se vê até na análise jurisprudencial (REsp 
nº 1269494/MG).

Assim, tem-se que a pretensão indenizatória não é a via mais 
adequada para um caso que gera tantos efeitos negativos aos indivíduos 
atingidos e ao meio ambiente, tanto no momento presente como futu-
ramente, tendo em vista a dificuldade de se reparar completamente o 
dano ambiental. 

Como exposto, a Constituição Federal impõe o dever de preven-
ção e precaução e, a partir do momento em que é causado um dano, cria-
-se a obrigação do poluidor de repará-lo integralmente. O entendimento 
do ambiente como direito fundamental ressignifica toda a interpretação 
da Constituição. Os artigos 170 e 225 da CF acabam reorganizando a 
ordem econômica, estabelecendo claramente o limite que sustentabili-
dade tenta impor entre a economia e o ambiente, de modo a mantê-lo 
estável a todo tempo para as gerações presentes e futuras, diminuindo o 
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impacto gerado pela atividade econômica, em especial as empresas que 
lidam diretamente com recursos naturais. 

Assim, se faz necessária a mudança da relação dos seres huma-
nos para com a natureza, deixando a concepção antropocêntrica anti-
quada. Aqui adentra-se a questão do desenvolvimento sustentável, 
alterando-se o modelo econômico reduzido ao desenvolvimento econô-
mico com base somente nos lucros, visto que toda atividade gera algum 
impacto ao ambiente e não há uma soberania das pessoas em relação a 
natureza. Portanto, não se trata de uma simples relação utilitarista em 
que o humano não se encontra no “mundo dos recursos” (DERANI; 
BÖTTER, 2018, 210). 

Como expõe Derani e Bötter, em sua obra “Direito Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável: uma análise da Judicialização das rela-
ções”, o processo de Judicialização das relações envolvendo conflitos 
ambientais acaba por adquirir a característica de um recurso estratégico 
para a discussão dos danos ambientais, saindo da esfera meramente for-
mal da disposição da lei, para a esfera material, fazendo a lei ser cumprida 
e efetivando direitos. 

Portanto, tendo em vista a atuação da Samarco, deve-se utilizar 
dos meios possíveis e necessários para responsabilização desta, de modo 
a garantir o desenvolvimento sustentável e efetivar os direitos expostos na 
legislação, em especial dos artigos 170 e 225 da Constituição. A referida 
empresa deve reparar todos os danos causados, recuperando totalmente, 
ou o mais próximo possível, a natureza lesada e as vítimas atingidas pelo 
seu descumprimento para com o dever de preservação e precaução, bem 
como a função social de sua propriedade.

 4. ALTERNATIVAS

Primeiramente é importante que seja abordado o conceito de 
dependência. Segundo Theotônio dos Santos (SANTOS, 2011, p. 5) é 
uma “situação na qual a economia de certos países é condicionada pelo 
desenvolvimento e pela expansão de outra economia à qual está subordi-
nada”, ou seja, nesse caso a dependência acaba sendo uma situação entre 
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classes sociais, uma relação, onde os menos favorecidos se tornam depen-
dentes da classe que comanda o mercado. 

Assim, ao observar-se essa relação de dependência entre empresa 
e trabalhadores, percebe-se que as tomadas de decisões acerca de tudo 
que envolve as atividades locais, e consequentemente comandam a eco-
nomia local, são as empresas multinacionais e os mercados de commo-
dities8 minerais. Deste modo, os trabalhadores e moradores das regiões 
mineradas não têm seus interesses levados em conta, já que não possuem 
controle ou influência sobre o mercado capital da região.

A atividade de mineração causa diversos efeitos, como o rebai-
xamento de lençóis freáticos e a emissão de poluentes no ar, além dis-
so também afeta os rios da região, o que consequentemente tem efeitos 
negativos sobre agricultura e pesca, como afirmam Josiê Sepe e Nemésio 
Salvador (2018. p.1): 

“As atividades de mineração são causadoras de inúmeros impactos 
ambientais gerados por diversas ações sobre o meios físico – solo, 
ar e água, biótico – flora e fauna e antrópico – socioeconomia, 
gerando impactos negativos e problemas para as atividades agro-
pecuárias, desde os grandes empreendimentos até os de pequeno 
porte, que geralmente são os mais suscetíveis a esses impactos e, 
portanto, os maiores prejudicados. Dentre os impactos negativos 
destaca-se a deterioração da qualidade das águas de rios, córre-
gos e reservatórios da mesma bacia, a jusante das minerações, em 
da poluição causada por substâncias lixiviadas ou contidas nos 
efluentes das áreas de mineração, tais como óleos, graxas, silte e 
argila, matéria orgânica, metais pesados etc”. 

Ainda Mechi e Sanches (2010) discorrem que, o regime hidroló-
gico dos cursos d’água e dos aquíferos pode ser alterado por escavações 
ou quando se faz uso desses recursos na lavra para desmonte hidráulico e 
beneficiamento de minérios, podendo também causar o rebaixamento do 

8 Segundo o dicionário MICHAELIS, Commodity ou commodities: Mercadoria em 
estado bruto ou produto básico de grande importância no comércio internacional, 
como café, cereais, algodão etc., cujo preço é controlado por bolsas internacionais. 
Qualquer produto em estado bruto relativo à agropecuária ou à extração mineral ou 
vegetal, de produção em larga escala mundial, dirigido para o comércio internacional.
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lençol freático. Segundo estudo realizado, o rebaixamento do lençol freá-
tico é uma técnica muito empregada na construção de obras que necessi-
tem de subsolos, podendo reduzir tanto o nível da água ao ponto de que 
regiões mais distantes do local tenham consequências com essa atividade. 
Essas implicações podem ser caracterizadas como a redução da umida-
de nos terrenos circunvizinhos, o aparecimento de crateras nas ruas, ou 
rachaduras em piscinas ou espelhos d ́águas, causados pela diminuição 
da pressão neutra do subsolo, além do aparecimento de recalques, dentre 
outras patologias (SOUZA, J. C, 2009. p. 5). Ou seja, é algo que deixa 
várias sequelas, afetando não só a área em que é realizado, mas surte efei-
tos em regiões próximas.

Com isso percebe-se a extensão do impacto que as empresas 
mineradoras produzem nas regiões mineradas, causando uma conse-
quente redução nas potenciais opções econômicas pelas quais os mora-
dores poderiam considerar optar. Os danos que essas atividades acarre-
tam - a poluição do ar e dos rios, a ocupação do solo - afetam com certa 
intensidade a agricultura e a pesca que poderiam ser desenvolvidas nessas 
áreas. Logo, o que resta são os empregos que as etapas da mineração for-
necem aos moradores locais, que encurralados pelas consequências não 
possuem melhores alternativas, optando assim pelo que lhes é oferecido.

Sendo assim, os que estão à frente das empresas mineradoras 
aproveitam essa relação de dependência que - economicamente falan-
do-os beneficia. Já que, devido à sua condição social, os moradores das 
regiões próximas às mineradoras não possuem escolha quanto às opções 
para gerarem sua subsistência, submetendo-se a condições de trabalho 
ruins, ou até mesmo precárias, onde acabam ficando expostos aos riscos 
de rompimentos dentre outros acidentes.  Ainda, a área que é explora-
da recebe um intenso impacto ambiental que afeta diretamente o meio 
ambiente local, prejudicando assim as formas de vida que ali habitam. À 
vista disso, mesmo com o rompimento que ocorreu em 2015 a minera-
ção segue sendo o que movimenta a economia local, até porque os estra-
gos com o rompimento foram devastadores tanto para a biodiversidade 
quanto para os moradores da região. Essa discussão é demasiadamen-
te importante para repensar os padrões de desenvolvimento para assim 
atingir a justiça socioambiental. 
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Dessarte é nítida a necessidade de se pensar em outras alternati-
vas quanto ao modelo de desenvolvimento e a necessidade de entender 
que a responsabilização empresarial é uma condição para atender a jus-
tiça socioambiental.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal (1988) traz como direito de todos um 
ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, para garantir a preserva-
ção do meio ambiente, o qual é essencial para efetivação do direito fun-
damental à saúde e a sadia qualidade de vida, impõe obrigações para o 
Estado e indivíduos privados, que vão desde o dever de defender e pre-
servar o meio ambiente, como dispõe o art. 225, até a obrigação objetiva 
de reparar danos causados. 

O Estado deve garantir a efetivação destes direitos e, por óbvio, 
controlar e monitorar as atividades com potencial de produzir elevado 
impacto ambiental. A CF/88, em especial o disposto no artigo supraci-
tado e art. 170, ao mesmo tempo em que garante desenvolvimento da 
economia e livre iniciativa, acaba por organizar a ordem econômica, de 
modo que esta atenda princípios essenciais para garantir a todos uma 
existência digna, como são a defesa do meio ambiente e a função social 
da propriedade, conforme os ditames da justiça social.

Além ainda de trazer determinações específicas quanto a respon-
sabilidade com relação ao meio ambiente, pois cabe a todos preservá-lo 
e defendê-lo, mas a partir do momento em que se identificam condutas 
lesivas ao ambiente, se gera a obrigação de recuperar a área degradada, 
bem como a responsabilidade objetiva em face do dano. Conforme a 
CF/88, os causadores ficam sujeitos às sanções penais e administrativas, 
visto que, conforme o princípio da justiça socioambiental, nenhum gru-
po social deveria arcar de maneira desproporcional com as consequên-
cias ambientais negativas daí decorrentes.
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 POR UM NOVO DIREITO AGRÁRIO: 
AGROECOLÓGICO E DECOLONIAL

Vanessa de Castro Rosa1

 RESUMO:

O direito agrário é um ramo recente do Direito, que já conta com 
autonomia – didática, legislativa, jurisprudencial e científica – embora 
haja corrente que o entenda como mero ramo do direito privado. Contudo, 
o Direito Agrário está em meio a uma forte disputa de poder, classe, de 
narrativa e de aporte teórico científico que vacila entre reconhecer como 
objeto a relação entre seres humanos e a terra, ou a pura e simples pro-
dutividade da terra; entre um conceito de atividade agrária que conecte 
seres humanos, terra e equilíbrio ecológico ou simplesmente a atividade 
produtiva e a lucratividade. Também a sua finalidade e natureza jurídica 
são alvos de disputa conceitual entre um direito a serviço do agronegócio 
ou um direito tutelar do polo mais fraco da relação econômica e social 
como o trabalhador rural, a pequena empresa rural, a natureza e as comu-
nidades tradicionais. Objetiva-se estudar a disputa científica e política em 
torno da definição do conceito, objeto, natureza e objetivos do direito 
agrário, a partir de uma pesquisa teórica, qualitativa e bibliográfica, sob 
o método crítico-descritivo, a partir da contraposição entre agronegócio 
e agroecologia, especialmente, Miguel Altieri, como forma de pensar o 
direito agrário de forma científica e comprometida com valores sociais 
de transformação do horizonte político a partir da realidade concreta das 
necessidades vivenciadas pelas pessoas no meio rural e urbano, calcados 

1 Professora efetiva de direito ambiental e agrário na Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Frutal-MG). Doutora em Direito Político (Mackenzie). Mestra em 
Direitos Humanos (Fieo). Especialista em Direito Ambiental (UGF). Bacharela em 
Filosofia (Unisul). Bacharela em Direito (UNESP). vanessa.rosa@uemg.br. 
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nos valores e princípios estabelecidos na Constituição e nos Tratados de 
Direitos Humanos, na linha do reconhecimento da autonomia científica 
do Sul e do pensamento decolonial.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade agrária. Agronegócio. Pensamento 
decolonial.

 INTRODUÇÃO

O direito agrário é um ramo especializado recentemente no 
direito brasileiro, é comum ser apontado pela doutrina a Emenda 
Constitucional nº 10, de 09 de novembro de 1964, como o marco tempo-
ral de sua autonomia legislativa, embora já houvesse leis agrárias no país, 
como, por exemplo, a Lei de Terras (Lei 601/1850).

Mas a partir da década de 1960, uma série de medidas políticas 
e legislativas foram impostas ao setor rural com vistas a sua famosa 
modernização, na chamada “revolução verde”, que implementou um 
modelo de industrialização aliada a conservação das injustas e desi-
guais estruturas latifundiárias do país, frequentemente amparadas por 
uma legislação agrária.

Em oposição a este modelo trazido pela “revolução verde”, a 
agroecologia se apresenta como um campo científico, um movimento 
social e práticas agrícolas sustentáveis, conforme referencial teórico dese-
nhado por Miguel Altieri, para um novo modelo de agricultura, a partir 
do qual é possível repensar as bases do direito agrário, reflexo desta nova 
forma de relação entre seres humanos e a terra.

Nesta mesma linha, a perspectiva decolonial devolve o direito 
para sua própria realidade na qual está inserido, a fim de que seja pen-
sado e aplicado a partir das necessidades e dos problemas próprios do 
Sul, para que possa atuar como instrumento de transformação social e 
não de opressão, esta dicotomia reverbera no direito agrário e na dis-
puta entre a proteção de um paradigma de agricultura desenvolvido 
e chamado de Agronegócio e outro diametralmente oposto defendido 
pela agroecologia.
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A partir destes embates e de novas perspectivas e de novos valo-
res é possível pensar o conceito e balizas científicas do direito agrário, 
para que este não seja um instrumento violento de apropriação de terras 
por partes de uns, representando a expropriação de tantos outros, nem de 
exploração dos recursos naturais colocando em risco o equilíbrio ecoló-
gico e a biodiversidade.

 2. DIREITO AGRÁRIO OU DIREITO DO AGRONEGÓCIO?

Ao consultar o site de vendas da maior empresa do mundo – 
Amazon – na seção livros ao selecionar o tema “direito agrário”, é possível 
encontrar 13 manuais e livros de estudo, sendo que alguns embora leve o 
título “direito agrário” seu conteúdo versa sobre outros assuntos, outros já 
estão sem atualização ou esgotados. De igual modo é possível encontrar 
13 títulos de livros didáticos sobre “direito do agronegócio”, porém, uma 
variedade bem maior de títulos específicos sobre o agronegócio.

Esta divergência entre direito agrário e direito do agronegócio 
não é apenas uma diferença editorial, são objetos nitidamente diferentes. 
Não se trata aqui de tecer nenhum juízo de valor ou moral sobre um 
ou outro, mas reconhecer as diferenças e verificá-las no embate existente 
dentro do próprio direito agrário, haja vista a tendência de se buscar a 
redução do mundo agrário ao agronegócio, desprezando saberes tradi-
cionais, povos tradicionais, conflitos agrários, questões socioambientais e 
novas formas de agricultura agroecológica que se contrapõem à realidade 
do chamado agronegócio, produto da “revolução verde”.

De acordo com Marcos Sawaya Jank consiste em falácia sem rigor 
científico a dicotomia entre “agronegócio versus agricultores familiares, 
grandes versus pequenos produtores” (2017), pois para ele o agronegó-
cio “é apenas uma delimitação do conjunto de cadeias de valor formadas 
a partir de produtos agropecuários: indústrias de máquinas e insumos, 
agricultores de todos os tipos e tamanhos, agroindústrias processadoras, 
distribuidores, varejistas etc” (2017).

Este conceito reflete uma compreensão que trata o agronegó-
cio apenas como um conjunto de negócios relacionados aos produtos 
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agrícolas e pecuários, deixando de lado o caráter histórico, teleológico, 
político, social, econômico, filosófico e sociológico.

De outra parte, há uma corrente que busca novas formas de agri-
culturas sustentáveis, com destaque para a agroecologia, que propõe uma 
nova forma de cultivo sustentável atrelada com questões sociais e científi-
cas e em oposição ao modelo de cultivo atrelado ao agronegócio, caracte-
rizado como monocultura, uso de transgênicos, agrotóxicos e latifúndio.

Dentro da Agronomia, a descoberta de novas formas e práticas de 
agricultura, em busca de sustentabilidade e respeito a agrobiodiversida-
de, coloca em xeque antigas práticas que ainda dominam o saber técnico. 

Resta saber como o direito agrário se coloca diante desta dico-
tomia, cumpre indagarmos se a disputa em torno de práticas agronômi-
cas sustentáveis e agroecológicas reverbera no direito agrário, para tanto, 
mister se faz indagar qual seu objeto e seus objetivos.

A doutrina atual de direito agrário costuma apresentar como seu 
objeto a atividade agrária, compreendendo neste conceito a relação entre 
seres humanos e a terra, a preservação dos recursos naturais e a atividade 
extrativa e produtiva, a atividade de transporte de produtos e os proces-
sos de beneficiamento industrial (FREIRIA; DOSSO, 2021, p. 14).

Na mesma linha, Benedito Ferreira Marques ensina que a ativi-
dade agrária é o núcleo do objeto do direito agrário, mas “sem obscurecer 
o elemento terra com todas as suas potencialidades que devem ser con-
servadas e preservadas” (MARQUES, 2009, p. 7).

Um conceito tradicional de direito agrário, proposto por 
Fernando Pereira Sodero define direito agrário como o “o conjunto de 
princípios e, de normas, de Direito Público e de Direito Agrário Privado, 
que visa a disciplinar as relações emergentes da atividade rural, com base 
na função social da terra” (SODERO, 1968, p. 32 apud CARVALHO, 
2012, p. 52), conceito este que fez escola direcionando vários pensadores, 
conforme se percebe no quadro abaixo.

Aponta-se, a título ilustrativo, na doutrina agrarista nacional os 
seguintes conceitos:
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Quadro 1 – Conceitos de direito agrário

Raymundo 
Laranjeira

“é o conjunto de princípios e normas que, visando a impri-
mir função social à terra, regulam relações afeitas à sua per-
tença e uso, e disciplinam a prática das explorações agrárias 
e da conservação dos recursos naturais” (apud Marques, 
2009, p. 6)

Edson Ferreira 
de Carvalho

“como conjunto sistemático de regras e princípios que, ob-
jetivando dar cumprimento à função social da terra, regu-
lam as relações concernentes à sua apropriação e explora-
ção” (2012, p. 52).

Arnaldo 
Rizzardo

“Levando-se em consideração a forte proteção do Estado 
à atividade rural, pode-se também definir o direito agrário 
como conjunto de normas de direito público e de direito 
privado, quer visa a disciplinar as relações decorrente da 
atividade rural, como base na função social da terra, abran-
gendo o conjunto de princípio doutrinários que permitem 
um melhor tratamento das leis agrárias” (2013, p. 19)

Gursen de 
Miranda

“é o ramo jurídico que regula as relações agrárias, obser-
vando-se a inter-relação pessoa/terra/produção/sociedade” 
(2014, p. 105)

Wellington 
Pacheco Barros

“ramo do direito positivo que regula as relações jurídicas do 
homem com a terra” (2015, p. 18)

Cristiano 
Cassettari

“conjunto de princípios e normas de direito público e de 
direito privado que visa disciplinar as relações emergentes 
da atividade agrária, com base na função social da proprie-
dade” (2015, p. 9)

Antonino 
Moura Borges

“é o conjunto de normas e princípios que regulam as rela-
ções jurídicas que tenham por fim adquirir direitos e assu-
mir obrigações na ordem civil, entre os homens do cam-
po, tendo como objeto a propriedade rural, sua aquisição, 
ou, posse e uso temporário, com finalidade de produzir e 
cumprir a função social segundo os objetivos da Reforma 
Agrária” (2016, p. 29)

Silvia Optiz e 
Oswaldo Optiz

“é o conjunto de normas jurídicas concernentes ao aprovei-
tamento do imóvel rural” (2016, p. 58)

(continua)



362

Vanessa de Castro Rosa

Fonte: elaboração própria

Cumpre registrar que o direito agrário é um ramo recente, cujo 
marco legal oficial é a Emenda Constitucional nº 10, de 09 de novembro 
de 1964, tanto que em início da década de 1960 ainda não havia um 
conceito expresso de direito agrário, mas havia pensadores que defen-
diam que o direito agrário surgiu com o Brasil e se desenvolveu num 
processo ligado à realidade nacional (MAIA, 1962 apud TENORIO, 
1975, p. 11). 

Independente do conceito de direito agrário, esta é uma realidade 
para o próprio direito, cuja função de regular conflitos sociais, garantir a 
pacificação social e determinar padrões normativos de conduta depende 
do processo de desenvolvimento da sociedade, o que permite compreen-
der a variação do conceito, bem como as disputas existentes neste proces-
so de se valorar bens jurídicos e selecionar valores sociais que mereçam 
proteção jurídica.

Como se percebe nos conceitos arrolados acima destacam-se os 
elementos: função social da terra (ou propriedade), produção, recursos 
naturais e uso e apropriação da propriedade rural.

Estes elementos podem se tornar conflitantes entre si conforme 
o modelo de agricultura que se adote no país, bem como pelos valores 
selecionados para tutela do direito agrário, de acordo com a política agrí-
cola e o grau de conscientização do povo em relação a necessidade de se 

Antonio José de 
Mattos Neto

“melhor ser denominado de direito agroambiental e enten-
dido como um conjunto de normas jurídicas, sob o olhar 
constitucional dos direitos humanos, com o fim de regular 
o uso da terra, a atividade agrária e suas relações, com base 
no princípio da função social da propriedade, no contexto 
do Estado democrático de direito” (2018, p. 24)

Rafael Costa 
Freiria e Taisa 
Cintra Dosso

“como conjunto de princípios e normas, de direito público e 
de direito privado, que visam a disciplinar as relações jurídicas 
emergentes da atividade agrária, com base na função social da 
propriedade, na proteção dos recursos naturais, no aumento 
da produtividade agrária e na justiça social” (2021, p. 13)
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proteger os ecossistemas, a fauna, o equilíbrio ecológico, os povos originá-
rios e tradicionais, os pequenos agricultores e os trabalhadores sem-terra.

Assim, seguindo um caráter científico do direito, e não mera-
mente político, o direito agrário deve tirar seu fundamento de validade 
na vida digna, no direito ao trabalho, na autodeterminação dos povos, no 
respeito ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Dentro do valor dignidade, cumpre registrar que se engloba o 
direito à alimentação saudável, o direito ao trabalho e à terra, direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à biodiversidade, 
direito à vida e à paz. Estes valores devem ser as balizas fundamentadoras 
e os vetores para a conceituação do direito agrário.

Destarte, não há como pensar o direito agrário sem pensar numa 
atividade agrária que produz alimentos saudáveis, que respeite o direito 
ao trabalho e de acesso à terra para trabalhadores e povos originários e 
tradicionais, de modo que restringir o direito agrário a apenas negócios 
oriundos da atividade agrária ou desconsiderar formas diversas de se rea-
lizar uma agricultura sustentável, reflete a disputa política e científica em 
torno de seu objeto e de sua finalidade.

Embora seja recorrente os pensadores e teóricos do agronegócio 
afirmarem que a proteção da natureza não é inconciliável com a produção 
agrícola e sua alta produtividade, o fato é que a forma pela qual a agricul-
tura tradicional ou convencional é realizada é uma forma que coloca em 
risco os recursos naturais, especialmente a biodiversidade de fauna e flo-
ra, sem contar dos danos ao solo e a contaminação dos recursos hídricos.

Por si só, a produção agrícola não é incompatível com a preser-
vação da natureza, vale lembrar que a agricultura tem mais de 10.000 
anos e sempre foi exercida pelos povos originários e tradicionais, o que 
gera preocupação é a atual forma oriunda da “revolução verde” que parte 
de um modelo intensivo de exploração do solo e dos recursos hídricos, 
com forte uso de transgênicos e agrotóxicos, usando monocultura em 
extensas áreas.

Assim, questiona-se se o direito agrário deve proteger a produ-
ção agrícola a qualquer custo.
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 3. ENTRE A DISPUTA POLÍTICA E CIENTÍFICA

O direito agrário ao delimitar como seu objeto o conceito de ati-
vidade agrária, precisa responder a uma desconcertante pergunta: qual 
atividade agrária proteger? Esta resposta lança luz sobre a quais interes-
ses o direito agrário se curva: ou se protege a natureza, os campesinos, 
agricultores e povos tradicionais (direito transformador) ou se protege as 
grandes corporações e os latifúndios e as monoculturas (direito conser-
vador do status quo).

Há quem repute falaciosa ou injusta esta dicotomia, por não haver 
uma pluralidade de formas de agricultura, ou por dizer que o modelo de 
agronegócio, oriundo da “Revolução Verde” não é excludente de questões 
sociais e ambientais, como forma de naturalizar ou ofuscar as diferenças.

Contudo, o agronegócio, seguindo a modernização conservadora 
feita pelos militares durante o período de ditadura, aproveitou-se da desi-
gualdade social, da repressão violenta aos movimentos sociais, expandiu 
suas terras sob a bandeira de tecnologia e modernidade, mantendo todas 
as injustiças sociais existentes no campo, mas se construiu com imagem 
nova de progresso, pujança e prosperidade, na mesma linha das propa-
gandas do “agro é pop, agro é tech, agro é tudo” que passa há mais de uma 
década na televisão brasileira.

Neste sentido,

[...] o uso corrente do termo “agronegócio”, no Brasil, expressa – 
ou deseja expressar – as atividades agropecuárias que utilizam téc-
nicas de produção intensiva (mecanização e química) e de escala, 
o que gera aumento da produção e da produtividade. Desde o iní-
cio, o seu uso deu-se em contraposição tanto à lógica latifundista, 
grandes extensões de terras utilizadas apenas como reserva de va-
lor, como à da produção de subsistência, atividades agropecuárias 
de menor escala e com menos capital investido, ou seja, produ-
tores “menos eficientes” e não plenamente, ou competitivamente, 
integrados ao mercado (SAUER, 2008, p. 16-17).

A busca incessante por produtividade, consequência da 
“Revolução verde”, coloca um modelo específico de agricultura calcado 
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no uso intensivo de terras, monocultura, agrotóxicos e transgênicos com 
suas patentes, além da adoção de técnicas de superexploração do solo, em 
prol da malsinada produtividade, que não considera em seus cálculos as 
externalidades negativas, como a degradação do solo, o esgotamento e/
ou contaminação dos recursos hídricos, a perda da biodiversidade etc.

Neste sentido, Ana Manuela Chã define agronegócio como:

Caracteriza-se fundamentalmente pela integração das cadeias 
produtivas que organizam a produção e circulação de mercado-
rias de origem agrícola em larga escala, comandadas por grandes 
empresas transnacionais que controlam os territórios. Tudo isso 
associado a um forte pacote tecnológico que inclui desde grandes 
máquinas agrícolas, pesquisa científica em áreas como genética e 
biotecnologia, o suo intensivo de venenos e fertilizantes químicos, 
sistemas de transportes, além de um forte processo de financeiri-
zação da agricultura (Campos; campos, 2007). Representa, quase 
sempre, uma aliança de classe que associa latifundiários, empresas 
transnacionais, capital financeiro e mídia burguesa com forte su-
porte da ação do Estado (2018, p. 37).

Esta forma de se produzir em busca de produtividade, atrelada 
a mensagem da modernização da agricultura, passou a ser chamada de 
agricultura industrial ou convencional, pois reflete o avanço do capita-
lismo sobre o campo e coincide com os princípios, objetivos, métodos e 
finalidade do chamado agronegócio, o qual é destinatário de vantajosas 
políticas de crédito governamentais, em detrimento de outras formas de 
agricultura, o que denota a existência de modelos distintos.

Neste sentido, 

La agricultura industrial se basa en la aplicación de un gran núme-
ro insumos (pesticidas, fertilizantes y agua), en el empleo intensi-
vo de maquinaria y en los subsidios económicos. Este tipo de agri-
cultura, aunque ha conseguido un aumento de productividad hoy 
ya es insostenible y las pérdidas que genera desde el punto de vista 
social, económico y ambiental son muy importantes. Entre ellas 
podríamos citar el abandono del medio rural, la pérdida de los 
conocimientos agrícolas tradicionales y de variedades autóctonas, 
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la crisis de rentabilidad de muchas especies de cultivo, el dumping 
(subvención de algunas variedades de cultivo que permite vender 
por debajo del precio de producción), la destrucción de econo-
mías agrarias de los países desfavorecidos, erosión, destrucción de 
suelos, contaminación, despilfarro energético, alteraciones de la 
red hidrográfica y de los ciclos biogeoquímicos y, finalmente, una 
contribución al cambio y calentamiento globales (LASSALETTA; 
ROVIRA, 2005, p. 52).

Em oposição a agricultura industrial, típica do agronegócio, a 
agroecologia, ícone de um outro paradigma de sustentabilidade ambien-
tal e social, propões uma forma de agricultura que respeite à biodiversi-
dade e uma modelo de produção que não esgote, nem degrade os recur-
sos naturais e que se coloca contra as técnicas adotadas pelo modelo 
convencional de agricultura.

A agroecologia se coloca como teoria crítica, prática social e 
movimento social, conforme defendido pelo agrônomo chileno, Miguel 
Altieri, professor da Universidade de Berkeley (Estados Unidos) e um 
dos principais nomes pensadores e difusores da agroecologia, no sen-
tido de que

A agroecologia fornece as bases científicas, metodológicas e téc-
nicas para uma nova revolução agrário não só no Brasil, mas no 
mundo inteiro. Os sistemas de produção fundados em princípios 
agroecológicos são biodiversos, resilientes, eficientes do ponto de 
vista energético, socialmente justos e constituem os pilares de uma 
estratégia energética e produtiva fortemente vinculada à vocação 
de soberania alimentar (ALTIERI, 2012, p. 15).

No Brasil, esta distinção entre estes modelos de produção agríco-
la é nítida, podendo ser agrupados sob dois paradigmas contrapostos: o 
da “revolução verde” calcada no latifúndio, na monocultura transgênica 
e na modernização conservadora e de outro lado o paradigma agroeco-
lógico, representativo de formas ecológicas e sustentáveis de produção 
agrícola, economicamente viáveis e socialmente justas.
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Neste sentido, 

Na questão agrária brasileira estes dois paradigmas estão coloca-
dos: de um lado a Revolução Verde, modernização da agricultura 
e biotecnologia, reafirmando a velha forma do latifúndio; de outro 
lado a agroecologia, como uma das formas de (re)criação do cam-
pesinato, negando o fim dessa classe e se afirma nos movimentos 
sociais, com modelo de produção com base ecológica permitindo 
que as famílias permaneçam no campo, diminuindo a concentra-
ção de terras e as desigualdades sociais (GUIMARÃES, 2010, p. 3).

A partir da agroecologia é possível se redefinir um novo para-
digma agrário, sob uma nova forma de se relacionar com a natureza e de 
cultivar a terra, valorizando o conhecimento popular, pautado em base 
científica, com uma ciência destinada a melhorar a vida das pessoas e 
preservando o meio ambiente.

E, principalmente, pela valorização do trabalhador rural e por 
uma nova forma de se socializar a terra, conferindo, efetivamente, função 
social à terra, nos termos do preceito constitucional disposto no art. 186 
da Constituição da República, de modo que latifúndios monocultores e/
ou transgênicos não se mostram sustentáveis, nem cumpridores da fun-
ção social da propriedade.

O paradigma agroecológico ajuda a desenvolver uma consciência 
política e social nos agricultores e trabalhadores rurais, para se organiza-
rem e lutarem por um modelo justo de distribuição de terras, pela refor-
ma agrária, pela função social da propriedade, opondo-se ao modelo do 
agronegócio em que os trabalhadores são explorados e expropriados de 
suas terras.

Ao lado da devastação ambiental, o avanço dos latifúndios e da 
fronteira agrícola acirra a desigualdade social e a violência no campo, 
enquanto “o campesinato passou a ser entendido como sinônimo do atra-
so e da dependência, além da improdutividade, mas o fato é que, camu-
flados sob o manto do “dinâmico agronegócio”, a situação e o reconheci-
mento da condição camponesa ficam bastante difíceis (SANTOS NETO; 
BEZERRA NETO; BEZERRA, 2017, p. 50).
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Vale exemplificar, como resultado prático desta distinção de 
formas de agricultura, a questão social por trás da dinâmica fundiária 
nacional movida pelo setor agropecuário, tendo em vista que o Brasil, 
em relação ao Censo Agropecuário de 2006, teve um aumento de 5% 
na área rural, mas diminuiu a quantidade de estabelecimentos rurais de 
5.175.636 para 5.072.152 e em 9,2 % dos trabalhadores rurais, o que reve-
la um aumento da concentração de terras, (BRASIL, 2017).

No mesmo sentido, o Relatório da OXFAM informa que, a par-
tir de dados do Censo Agropecuário de 2006, “os grandes estabeleci-
mentos somam apenas 0,91% do total dos estabelecimentos rurais bra-
sileiros, mas concentram 45% de toda a área rural do país” (OXFAM, 
2016), o que denota o profundo quadro de desigualdade social no setor 
agrário brasileiro.

Assim, retomando a pergunta inicial do capítulo cumpre saber: 
qual atividade agrária o direito agrário busca proteger? Existem dois 
paradigmas bem definidos sobre forma de se realizar a produção agrícola. 
Colocar a atividade agrária como objeto do direito agrário, abre a questão 
para se indagar sobre qual forma esta atividade deve ser exercida, atrelar 
a essencial do direito agrário à função social também abre caminho para 
a adoção de uma atividade agrária agroecológica, colocando em xeque a 
busca insana por produtividade, tendo em vista que esta deve conciliar 
com a função social da terra, conforme os ditames constitucionais do art. 
186 da Constituição da República de 1988.

Percebe-se que a disputa para a conceituação do direito agrário é 
científica, pois atrelada à definição de objeto, objetivos, finalidade, princí-
pios e valores normativos fundamentais, que são permeados por uma dis-
puta política, que coloca o Direito à serviço do capital, como uma engre-
nagem necessária para o seu funcionamento, tal qual preconizado pela 
análise materialista proposta pelo jurista soviético Evgeni Pachukanis, 
em sua obra Teoria Geral do Direito e Marxismo.

Porém, sem adentrar a tal grau de profundidade para se dissecar 
o papel estrutural do direito na sociedade capitalista, seja numa análise 
puramente normativista ou politicista, é possível compreender o direito 
como sujeito à dinâmica de forças políticas e econômicas contraditórias, 
porém, mesmo na lógica capitalista, há de se ter um tratamento jurídico 
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construído a partir de fatos, valores e normas e entendido e trabalhado a 
partir de critérios metodológicos científicos, a fim de evitar a redução do 
direito à mera vontade política.

Neste aspecto, o debate agroecológico, especialmente sob a pers-
pectiva científica decolonial tem a contribuir para um novo conceito de 
direito agrário.

 4. PERSPECTIVA DECOLONIAL 

Tratar o direito agrário sob a perspectiva decolonial significa tra-
tá-lo de forma científica, sem as conotações políticas que o submetem ao 
poder econômico da dinâmica do capital financeiro internacional voltado 
para o agronegócio, significa libertá-lo da subserviência ao agronegócio e 
reconectá-lo a proteção da natureza, do equilíbrio ecológico, ao trabalho 
rural digno e a produção de alimentos saudáveis de forma sustentável. 

Significa pensar o direito a partir de valores e objetivos em prol 
da pessoa humana, da natureza, do equilíbrio ecológico e da dignida-
de das presentes e futuras gerações, ou seja, pensar o direito de forma 
humana, ambiental e social, mas principalmente como instrumento de 
libertação, não somente dos seres humanos oprimidos, mas também de 
um pensamento jurídico colonizado.

Nesta linha, 

O pensamento decolonial objetiva problematizar a manutenção das 
condições colonizadas da epistemologia, buscando a emancipação 
absoluta de todos os tipos de opressão e dominação, ao articular 
interdisciplinarmente cultura, política e economia de maneira a 
construir um campo totalmente inovador de pensamento que pri-
vilegie os elementos epistêmicos locais em detrimento dos legados 
impostos pela situação colonial (REIS; ANDRADE, 2018, p. 3).

O pensamento decolonial busca devolver o direito para a sua res-
pectiva realidade política, econômica, ambiental e social, reconduzi-lo 
aos valores democráticos, plurais e de justiça social e ambiental, significa 
libertar o direito de uma dominação hegemônica do capital e da lógica 
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da apropriação e da violência entre humanos e não-humanos, cidadãos 
e não-cidadãos, esta lógica que sob a égide do direito separa, desagrega, 
violenta e mata, o que Boaventura de Sousa Santos chama da dominação 
do pensamento abissal moderno (2007, p. 83) e propõe sua superação por 
intermédio do pensamento pós-abissal.

O pensamento pós-abissal pode ser sintetizado como um apren-
der com o Sul usando uma epistemologia do Sul. Ele confronta a 
monocultura da ciência moderna com uma ecologia de saberes, 
na medida em que se funda no reconhecimento da pluralidade de 
conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) 
e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem compro-
meter sua autonomia. A ecologia de saberes se baseia na idéia de 
que o conhecimento é interconhecimento (SANTOS, 2007, p. 85).

Transpondo tal lógica para o direito agrário, é preciso pensá-lo 
a partir dos problemas, dos valores, da epistemologia do Sul, ou seja, a 
partir da realidade concreta no qual se encontra inserido e de forma eco-
lógica, reconhecendo uma pluralidade de saberes atrelados ao equilíbrio 
ecológica e a garantia da vida no planeta.

A perspectiva decolonial, ainda recente e em desenvolvimento, 
busca esta emancipação epistemológica do Sul, e sua adoção no direito 
ainda é mais recente e complexa,

No que tange à discussão mais específica sobre o direito, até que 
ponto, recepcionadas a clivagem colonial Norte/Sul, as linhas 
abissais e a dicotomia apropriação/violência, permanece válida 
em sua integridade a reflexão que havia sido construída sobre o 
direito e a afirmação da possibilidade de um seu uso emancipa-
tório? Se “do lado de lá da linha” [Sul] não há direito/não direito, 
mas apenas apropriação e violência, como o é que o direito, confi-
nado dentro do Norte, ainda pode ser usado de modo contra-he-
gemônico no Sul? Uma solução possível seria esta: na formulação 
anterior, a pergunta é pela possibilidade de o direito ser emanci-
patório, pergunta que recebe uma resposta, conquanto ambígua, 
relativamente positiva: seus usos podem ser emancipatórios; na 
leitura pós-giro decolonial, tanto a pergunta continuaria válida 
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quanto a resposta permaneceria positiva: mas se restringiriam ao 
Norte, ao “lado de cá da linha”, pois do “lado de lá da linha” [Sul] 
não há nem direito, nem emancipação (GOMES; CARVALHO, 
2021, p. 97).

Neste sentido, os estudos decoloniais podem contribuir para 
o estudo do direito agrário e sua emancipação epistemológica, para se 
pensar uma ciência jurídica agrária a partir do Sul, usando mecanismo 
jurídicos hegemônicos de modo contra-hegemônico, ou seja, usando o 
direito como instrumento de libertação e de transformação social e não 
como forma de opressão.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito agrário é um ramo recente do direito, cujo marco legal 
está na Emenda Constitucional nº 10 de 1964, além de um ramo novo, 
conta com pouca produção e debate, se comparados com outros ramos, 
mas os debates não deixam de ser altamente complexos e disputados.

É como atrelar ao direito agrário a finalidade de proteger a pro-
priedade rural, garantir-lhe a função social e propiciar os mecanismos 
necessários para o desenvolvimento da atividade agrária, núcleo central 
do objeto da ciência jurídica agrária.

Contudo, cabe indagar qual atividade agrária merece proteção, 
pois a própria agronomia se vê dividida entre dois modelos de produ-
ção agrícola um pautado nos auspícios da “Revolução Verde” baseado em 
exploração intensiva da monocultura, uso de agrotóxicos e transgênicos 
patenteados e maquinário pesado e outro modelo construído a partir da 
Agroecologia, que busca formas sustentáveis de produção agrícola sus-
tentável, economicamente viável e socialmente justa, em nítida oposição 
ao modelo industrial de agricultura propalado pelo agronegócio.

Uma possibilidade de se pensar esta dicotomia refletida no direi-
to agrário, pode ser encarada pela análise do direito como ciência e não 
meramente política, ou seja, analisando o direito de forma científica a par-
tir de valores que dizem respeito a dignidade humana, ao equilíbrio eco-
lógico, a justiça social e o direito à vida das presentes e futuras gerações.
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Tratar o direito agrário de forma científica busca orientá-lo a 
defesa de valores essenciais à vida, à construção de uma sociedade digna 
e democrática, com pluralidade e respeito a todas as formas de vida.

Este realinhamento do direito agrário, pode ser feito a partir da 
perspectiva decolonial que busca reorientar o pensamento do Sul pelo e 
para o próprio Sul, como forma de se construir um direito que seja trans-
formador e libertador e não mero produto reproduzido por uma elite 
colonial que coloca o direito como mecanismo hegemônico de domina-
ção, insensível às necessidades dos camponeses, trabalhadores rurais e 
sem-terra e indiferente à exploração desregrada da natureza com degra-
dação dos recursos naturais e danos à biodiversidade.

Neste sentido, ao redirecionar o direito agrário brasileiro para 
as necessidades reais e urgentes do povo e dos ecossistemas brasileiros, a 
agroecologia se apresenta como uma importante baliza para redefinição 
dos objetivos, objeto, finalidade, princípios e metodologia científica ade-
quada para a produção agrícola sustentável, com justiça social, dignidade 
e valorização dos trabalhadores rurais e povos originários e tradicionais, 
além de uma produção de alimentos saudáveis que garanta segurança e 
soberania alimentar ao povo brasileiro.
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 RESUMO

A alimentação é vital ao ser humano, por isso passou a compor 
diversas legislações mundo afora, conforme histórico da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (2014). No Brasil, 
a Emenda Constitucional nº 64/2010, introduziu a alimentação como 
direito social. Nosso problema de pesquisa parte da contradição entre 
a soberania alimentar e as interferências do agronegócio nos proces-
sos produtivos, tendo por recorte espacial o município de Pirenópolis/
Goiás. Os objetivos propostos são: a) analisar o êxodo rural no município 
acentuado na década de 1990, que trouxe para a cidade muitos pequenos 
agricultores, diminuindo, sobremaneira, a pequena produção familiar de 
alimentos por meio dos saberes, fazeres e dos conhecimentos tradicio-
nais; b) investigar como algumas propriedades destinadas à agricultura 
orgânica têm se sobressaído junto ao mercado, adaptando-se às tendên-
cias agroecológicas, ao controle de sementes e à alimentação saudável. 
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mail.com
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378

João Guilherme da Trindade Curado, Erica Danielle de Mesquita,  
Samara Benedita Lôbo e Ricardo Pereira de Andrade

Metodologicamente a pesquisa é bibliográfica, com estudos de leis, arti-
gos, capítulos de livros e, ainda, estudo de caso em uma pequena proprie-
dade que desenvolve produção orgânica, aberta a vivências — buscamos 
assim, aliar teoria à prática. Para tanto, recorremos, inicialmente, a ins-
trumentos mundiais e/ou nacionais sobre o direito à alimentação (FAO, 
2014), Lei nº 11.346/2006 e o II Plano Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (CAISAN, 2018). Vieira et al (2019) abordam a geopolíti-
ca do alimento, corroborando no entendimento de alterações produção/
consumo alimentares. A agricultura familiar em Pirenópolis é pensada 
a partir de Curado e Cardoso Júnior (2018). Alguns resultados, ainda 
empíricos, foram observados pelo aumento do consumo de produtos 
orgânicos no município.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Alimentar. Soberania Alimentar. Agricul-
tura Orgânica. Agricultura Familiar.

Sementes da vida,       
que trazem uma carga do passado no presente e, ao mesmo  
tempo, 
lançam uma ponte para o futuro

(ALMEIDA, 2020, p. 151).

 INTRODUÇÃO

A presente proposta de discussão foi apresentada durante o even-
to no Grupo de Trabalho 04: Direito à alimentação, soberania alimentar 
e agroecologia, tem como recorte espacial a cidade de Pirenópolis/Goiás 
e as práticas locais desenvolvidas voltadas para a soberania alimentar, 
cujas reflexões pautam-se pelas contribuições de diversas áreas do conhe-
cimento. Para tanto, o artigo será dividido em três sessões, sendo a pri-
meira a contextualização do espaço em investigação, apresentando breve 
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retrospecto histórico ligado às questões rurais que propiciam a manuten-
ção dos saberes e dos fazeres ligados à produção rural, baseadas em práticas 
ancestrais, o que é conhecida e recorrentemente designada como agricul-
tura tradicional. Para tanto utilizaremos de pesquisa bibliográfica referente 
ao município em questão, assim como dados do IBGE e de outras insti-
tuições que possam a vir colaborar com o debate. Em seguida a discussão 
será a legislação vigente em relação às questões alimentares, cuja pesquisa, 
recorrerá à legislação voltada à alimentação disponível, basicamente, na 
internet, procurando contextualizá-las no município em estudo. Na ter-
ceira parte os exemplos de sucesso da soberania alimentar em Pirenópolis, 
mesmo diante de contextos adversos como a implantação do agronegócio 
em regiões do município. Ainda serão apresentadas breves considerações.

 2. PIRENÓPOLIS

Pirenópolis é uma das primeiras áreas habitadas em Goiás, ainda 
no século XVIII, devido à mineração (PALACÍN, 1994; BERTRAN, 2000 
e POLONIAL, 2013). Foi um dos primeiros Distritos (1732) e depois 
Arraial em 1736 (JAYME, 1971), devido à escassez de localidades admi-
nistrativas, as pouco existentes tinham seus territórios expandidos em 
grandes distâncias. No entanto, vale ressaltar que as terras não eram des-
tinadas ao cultivo agrícola, pois havia proibições neste sentido, permitin-
do apenas as atividades voltadas para a subsistência — uma prática que 
visava à manutenção da mão de obras escrava, quase que exclusivamente, 
ocupada na exploração das minas auríferas.

Com o passar do tempo a quantidade de ouro encontrada não 
satisfazia os mineradores, que foram se deslocando em busca de outras 
áreas mais produtivas. Os que ficaram na antiga Meia Ponte, atual 
Pirenópolis, passaram a se dedicar a agropecuária de subsistência, a úni-
ca alternativa de sobrevivência de então, sendo as terras, normalmente, 
passando de geração para geração, pois ainda não havia a Lei de Terras 
(1850), quando começaram a ser comercializadas e concentradas nas 
mãos de poucos.

Nesse ínterim, outras localidades foram se desenvolvendo e se 
emancipando das antigas sedes administrativas. Com Pirenópolis não foi 
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diferente, em momentos diversos, houve alteração na fi sionomia geográ-
fi ca da territorialidade, com a separação de outros Arraiais, depois Vilas 
e mais recentemente Municípios. O último fracionamento territorial foi 
Vila Propício que se constituiu com a antiga região norte de Pirenópolis, 
sendo emancipada em dezembro de 1995 (LÔBO, 1999).

Figura 1: Localização de Pirenópolis em Goiás.

Fonte: Bueno e Curado, 2018, p. 14.
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Pirenópolis possui área territorial de 2.205,01 Km2 (www.ibge.
gov.br), com localização privilegiada nas proximidades de grandes 
centros e de duas capitais, a estadual (Goiânia) e a federal (Brasília). 
Economicamente o município está inserido na Mesorregião do Leste 
Goiano e na Microrregião do Entorno de Brasília, conforme indi-
ca o IBGE, segundo dados disponíveis no Instituto Mauro Borges de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (www.imb.go.gov.br). 

Após curto período da mineração a população tornou-se rural, 
como observado pelo viajante francês que por aqui passou em 1819, 
quando a localidade era um Arraial e ainda não tinha a denominação de 
Pirenópolis, observou ele: “ainda hoje a maioria dos habitantes de Meia-
Ponte se dedica à agricultura e como só vão ao arraial aos domingos, as 
casas permanecem fechadas durante toda a semana” (SAINT-HILAIRE, 
1975, p. 37). O registro do viajante é de extrema importância para com-
preender a dinâmica local com o fim da mineração, indica que houve 
significativo êxodo urbano em direção ao rural e aponta os principais 
cultivos por ele observado naquele contexto ao afirmar sobre os meia-
pontenses “forma eles, ao que tudo parece, os primeiros em toda a capi-
tania que tiveram a glória de se dedicar ao cultivo da terra”, relata ter 
observado que a população local cultivava milho, feijão, fumo, algodão, 
café, cana-de-açúcar e até mesmo trigo e uvas.

As propriedades que no passado eram constituídas por grandes 
extensões territoriais foram sendo divididas entre os inúmeros herdeiros, 
uma vez que as famílias eram bastante numerosas; nas transmissões de 
domínio as sementes ou mudas de alguns dos cultivos foram se perden-
do, assim como práticas de manejos das lavouras. A cultura agrícola per-
maneceu rudimentar e pautada na subsistência. Em Goiás novas práticas 
de trabalho substituíram a mão de obra escrava pelo trabalho agregado 
como os meeiros; depois com as relações de compadrio se mesclaram à 
submissão do coronelismo, prática esta fartamente registrada na litera-
tura goiana, sendo “A Enxada” de Bernardo Élis (2006), talvez, a mais 
significativa narrativa. O fato é que a terra e o que nela se plantava e quem 
a cultivava passou por mudanças significativas, mas quase sempre, man-
tendo no goiano a raiz rural, situação que passou a ser alterada timida-
mente há menos de um século.
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Observando os dados da estrutura fundiária em Goiás, relativos 
aos anos de 1996 e 2003, um intervalo relativamente curto, observamos 
grandes alterações a partir dos dados do INCRA e do Governo de Goiás, 
trabalhados por Teixeira Neto (2003, pp. 134-135), conforme figura a seguir:

Figura 2: Dados Fundiários de Goiás: 1996 e 2003

Fonte: Teixeira Neto, 2003 — adaptado pelos autores.

Os dados indicam que entre o final do século XX e início do XXI, 
houve aumento quantitativo de propriedades rurais em Goiás, em cer-
ca de 30%, o que indica a continuidade de desdobramentos percebidos 
aumento tímido da ordem de 7% nas pequenas propriedades e de 5% 
nas grandes. Enquanto o número de médias propriedades passou por 
redução de 14,3%, o que indica que foi fragmentada em pequenas ou 
contribuiu para ampliar o número de grandes propriedades. Lembrando 
que a pequena propriedade é a que possui até 100 hectares, a média teria 
mais de 100 até 1.000 hectares, enquanto a grande aglutina mais de 1.000 
hectares (TEIXEIRA NETO, 2003, p. 134).  Vale ainda ressaltar que Goiás 
passou por alteração de ocupação do solo entre as décadas de 1970 e 1980, 
quando a taxa de urbanização passou, respectivamente de: 45,8% para 
67,6% (www.ibge.gov.br). Até então a maior parte da população goiana 
habitava áreas rurais, espalhada pelo território que se estendia no sentido 
norte-sul (ainda não havia o Estado do Tocantins).

Em relação à década de 1960, Luis Estevem (2004, p. 153) nos 
lembra que apenas 44% das terras goianas estavam sendo exploradas 
“pela agropecuária e a expansão agrícola havia se dado de forma exten-
siva, valendo-se primordialmente dos fatores terra e trabalho com redu-
zida utilização de capital” e consequentemente pequena mecanização; 
mantendo o trabalho humano e nas pequenas propriedades as ações de 

Quantidade  
propriedades

Pequena propriedades 
e área ocupada

Média propriedades 
e área ocupada

Grande 
Propriedade e área 
ocupada

1996 111,791 (100%) 67.589 (9,1%) 38.728 (43,7%) 5.437 (47,2%)

2003 146.476 (100%) 103,035 (16,1%) 31.195 (29,4%) 12.087(54,4%)
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mutirões (combinados) e traições (surpresa), em que outros pequenos 
proprietários ajudam os vizinhos em troca de posterior retribuição, o que 
mantém não só os vínculos com a terra ou com o trabalho, mas estreitam 
as relações de amizade e a manutenção dos saberes tradicionais da agri-
cultura familiar.

Outro fator chamou a atenção do referido autor, ao perceber as 
transformações das estruturas da modernização agrícola em Goiás, como, 
por exemplo, ao investigar a mecanização a partir do número de tratores 
em Goiás “a partir de 1970 passando de 5.692 unidades para 33.548 em 
1985. No censo agropecuário de 1995 atingiu 43.313 unidades no Estado” 
(ESTEVAM, 2004, p. 163). A amplitude do número de tratores indica a 
substituição do trabalho agrícola humano pelo uso de máquinas, o que, 
com certeza, contribuiu para ampliar o êxodo rural. 

Antes de iniciar a discussão sobre a legislação e soberania ali-
mentar em Goiás, vale ressaltar que as práticas agrícolas goianas passam 
por significativas alterações, não só com a gradual substituição da mão 
de obra pelas práticas mecanizadas, mas houve também, alterações de 
áreas cultivadas, a produção em toneladas e ainda a implantação ou pre-
valência dentre as principais culturas: a soja, segundo dados (ESTEVAM, 
2004, p. 165), foi introduzida em Goiás no final da década de 1960 e em 
tonelagem produzida, suplantou a produção de feijão a partir de 1980 
e a do arroz em 1989, ficando atrás, até meados da década de 1990, das 
produções de cana e de milho.

No cenário atual da agricultura em Goiás, o que se reflete em 
Pirenópolis — nosso recorte de investigação — o campo vem passan-
do por significativas alterações no que tange a infraestrutura, segundo a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA, 
2020), o que reflete no modelo produtivo. Segundo a Secretaria, mais da 
metade da utilização da terra é destinada a pastagens (57,1%), à lavoura é 
destinado 18,7%. A energia elétrica está presente em 91,9% dos estabele-
cimentos rurais, possibilitando a implantação de técnicas de cultivo que 
fogem da tradicional, como a irrigação, presente em 5,4% das proprieda-
des, irrigando 492.390 hectares. Os implementos, ainda segundo Seapa 
(2020, p. 14), contavam no ano de 2017 com 69.060 tratores, 19 mil semea-
deiras/plantadeiras, 13.738 adubadeiras e quase 9 mil colheitadeiras. A 
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gestão rural, como demonstra os dados, passam por alterações, sendo 
destaque a presença crescente de mulheres à frente dos estabelecimentos, 
passando de 9,4% em 2006 para 14,8% no ano de 2017. 

Diante das informações sobre o gerenciamento das atividades 
ligadas à agricultura em Goiás, apresentamos abaixo dados sobre a ocu-
pação espacial no município de Pirenópolis, destacando a população 
urbana e a rural, desde a década de 1970, quando em Goiás a população 
urbana suplanta a rural. Em Pirenópolis tal fenômeno só aconteceu no 
transcorrer da década de 1990, quando o êxodo rural trouxe para cidade 
não só pessoas, mas também os conhecimentos que estas tinham em rela-
ção ao cultivo da terra, os saberes e fazeres ligados ao cultivo tradicional, 
baseado no trabalho familiar e utilizando-se de sementes mantidas por 
gerações na mesma família ou grupo de amigos.

Figura 3: Dados populacionais de Pirenópolis, décadas de 1979 a 2020 - urbano e rural.

Fonte: www.ibge.gov.br — adaptado pelos autores. *Estimativa

As variações populacionais decorrem do desuso dos partos em 
casa e do acentuado nascimento e registros efetuados em outras cidades, 
devido à precarização dos hospitais de Pirenópolis em alguns períodos. 
Outro fator significativo ocorre em 1995, conforme já exposto, a última 
emancipação territorial, com a criação do município de Vila Propício 
que abarcou o território norte de Pirenópolis, assim como a população 
que residia naquela região e que tinham por principal atividade a lida 
com a terra.

Ainda dentro do contexto das transformações das estruturas 
produtivas em Goiás, proposta em análise de Estevam (2004), há des-
taque para o período de urbanização, em que as relações são alteradas 
em relação à terra, antes fonte de renda com cultivos familiares que 
derivavam das ações da agricultura tradicional. Nas cidades, os antigos 

1970 1980 1991 2000 2010 2020
Urbana 4.959 6.642 9.277 12.475 15.589 --
Rural 27.106 22.678 15.779 8.770 7.476 --
Total 32.065 29.320 25.006 21.245 23.065 25.064*
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agricultores familiares passam a não mais produzir para consumir, o que 
os levam a comprar, geralmente nos mercados, produtos industrializa-
dos para suprirem as necessidades, o que a nosso ver se caracteriza como 
uma grande violência cultural e humana por representar o alijamento 
do humano diante de sua possibilidade de produção de alimentos sau-
dáveis, que lhe proporcionava trabalho, saúde e renda. Vamos refletir, a 
seguir, sobre a legislação alimentar e como ela tem tentado minimizar os 
impactos supracitados.

 3. LEGISLAÇÃO ALIMENTAR

A proposta da presente divisão do texto é conhecer e abordar 
parte da Legislação Alimentar, visando estabelecer possibilidades de con-
fluências dela com a soberania alimentar, um de nossos objetivos, tendo 
por foco o município de Pirenópolis. No entanto, é necessário um breve 
retrospecto, iniciado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, episódio que contribuiu para 
a aceleração da indústria alimentícia. Na Declaração, em seu Artigo 25.1 
consta que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de asse-
gurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, ves-
tuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis” 
(FAO, 2014, p. 2 — grifo nosso).

Outras declarações foram surgindo ao longo do tempo, derivadas 
ou não da Declaração dos Direitos Humanos, sendo que muitas delas 
contemplam questões ligadas à alimentação, dentre elas destacamos: 
Declaração Universal sobre Erradicação da Fome e Desnutrição (1974), 
Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial (1996) e 
Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à ali-
mentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional (2004).

No Brasil, “em 1993, foi criado o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), tornando a segurança alimentar 
uma questão de governo” (ROCHA, 2017, p. 109), o que traz ao debate 
entre sociedade civil, instituições e governos algumas necessidades bási-
cas em relação à segurança alimentar, pouco discutida e priorizada como 
demonstrou Rocha (2010). 
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Ao propor o direito à alimentação, cinco fatores são considera-
dos: a disponibilidade (na própria terra ou com sistemas eficientes de 
distribuição); a estabilidade (garantia de distribuição estável); a acessibi-
lidade (física e econômica a alimentos suficiente e adequados); a susten-
tabilidade (gestão dos recursos naturais pensando também nas gerações 
vindouras) e a adequação (alimentos “limpos” e adequados à cultura per-
tencente ao consumidor). Para que os fatores acima sejam desenvolvidos 
e alcancem êxito, é indispensável compreender que: “a segurança alimen-
tar é um conceito baseado em necessidades e que define uma meta a ser 
alcançada através de políticas e programas. O direito à alimentação é um 
conceito de natureza jurídica, no qual existem titulares de direito (as pes-
soas) e titulares de obrigações (os Estados)” (FAO, 2014, p. 9). 

A partir das definições de obrigação por parte dos Estados, os 
países iniciaram a inserção do direito alimentar em suas legislações, em 
especial nas Constituições. No Brasil, a Constituição Cidadã de 1988 não 
se atentou para tal premissa, cuja importância passou a ser revista por 
meio de uma Proposta Emenda Constitucional (PEC/047) de 2003, cuja 
tramitação foi longa, sendo a aprovação só no ano de 2010, sob a desig-
nação de Emenda Constitucional 64 de 2010, alterando o Artigo 6º, que 
passou a contar a seguinte redação: “são direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da constituição” (www4.planalto.gov.br). 

Neste intervalo, em 2006, “foi promulgada a lei brasileira de 
segurança alimentar e nutricional — Lei n. 11.346/2006 -, conhecida 
como LOSAN. Sem dúvidas, foi um marco e uma grande conquista no 
reconhecimento e na defesa do direito à alimentação no Brasil”, pois foi 
“a primeira legislação pátria que enuncia a alimentação como um direi-
to fundamental” (ROCHA, 2017, p. 108). A referida lei criou o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, com objetivo em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada.  A Lei dispõe sobre 
o papel do poder público na formulação e implementação de políticas, 
planos, programas e ações que visam a assegurar o direito à alimentação, 
contando com a participação e o apoio da sociedade civil organizada. 
Dentre os demais, destacamos o Artigo 4º:



387

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 
produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 
processamento, da industrialização, da comercialização, incluin-
do-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distri-
buição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração 
de emprego e da redistribuição da renda (www.planalto.gov.br 
— grifo nosso).

No mesmo ano, 2006, foi publicado no Brasil “O Guia Alimentar 
para a População Brasileira” (BRASIL, 2014) com as primeiras, em docu-
mento oficial, a indicar diretrizes sobre alimentação adequada e saudá-
vel. Seguindo as orientações da OMS de atualizar as recomendações, o 
Ministério da Saúde, elaborou a partir de 2011 uma nova edição do guia, 
que visava a inclusão no Plano Plurianual e do primeiro Plano Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional relativos ao período de 2012 e 
2015, que muito contribuiu para os projetos voltados à alimentação sau-
dável em várias instâncias no Brasil.

Embora a legislação no Brasil, assegure a alimentação enquanto 
direito do ser humano, o que se tem observado é o aumento cada vez 
mais acentuado de pessoas passando fome. Nestes casos, a fome, muitas 
vezes está relacionada ao aumento dos preços dos alimentos ou pela baixa 
renda familiar. Por outro lado, há de se lembrar do aumento do número 
de doenças relacionadas à má alimentação e/ou a alimentação inadequa-
da, seja pela aplicação de agrotóxicos, seja pelo uso de produtos químicos 
utilizados pela indústria para conservação dos produtos. Os dados sobre 
alimentação no Brasil vêm decaindo, como pode ser observado “em 2016, 
o número de pessoas que ingeriam menos calorias do que o necessário 
para uma vida saudável era de 37,5 milhões no Brasil, e saltou para 43,1 
milhões em 2019” (www.brasildefato.com.br), o que nitidamente aponta 
para o descumprimento, cada vez mais acentuado, da legislação em vigor.

Outro avanço importante em relação ao direito alimentar e em 
especial com a soberania alimentar foi dado a partir de 2009, com a Lei nº 
11.947, quando o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
consolidou que 30% do valor foram direcionados à compra direta de pro-
dutos oriundos da agricultura familiar, fazendo com que a merenda esco-
lar passasse a ser mais nutritiva, saudáveis e que ainda colaborasse com 
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o incentivo e desenvolvimento da agricultura familiar em cada um dos 
municípios brasileiros, possibilitando ainda emprego e melhores condi-
ções para muitas famílias ligadas ao campo. No entanto, vale ressaltar, 
que o excesso de burocracia, ainda é um entrave para a plena efetivação 
do programa em pequenas comunidades.

Mesmo diante de algumas dificuldades latentes no que tange à 
plena implantação do Direito e da soberania alimentar, iniciativas de 
sucesso também são recorrentes, como as apresentadas na discussão que 
segue, tendo por foco o município goiano de Pirenópolis, localizado tam-
bém nas proximidades do Distrito Federal.

 4. SOBERANIA ALIMENTAR EM PIRENÓPOLIS

Para melhor compreensão sobre a Soberania Alimentar recorre-
mos a Hoyos e D’Agostini (2017, p. 182), que salientam que a soberania 
“implica a liberdade para produzir e para o desenvolvimento de suas pró-
prias capacidades de produção de alimentos e conservação das já existen-
tes, garantindo, por sua vez, a diversidade dos hábitos alimentares e dos 
modos de produção agrícola”, o que caracteriza uma das premissas mais 
importantes na relação terra-humano-cultura, pois é o tripé que sustenta 
as conscientes relações de produção e consumo. Apontam também carac-
terísticas que envolvem a soberania, como o “fortalecimento dos peque-
nos produtores e dos sistemas alimentares locais e regionais”, “troca do 
modo de produção agroindustrial por um modo de produção agroeco-
lógico”, “ampliação da participação e do controle exercido pelas organi-
zações populares e ONG’s”, onde os alimentos “tenham prevalência sobre 
os interesses e as políticas” e ainda alertam que “a Soberania Alimentar 
se conquista com sistema de produção agrícola de pequena e mediana 
escala e exige conservação da diversidade de estratégias não somente de 
produção, mas também de comercialização e gestão do espaço utilizado 
pelos campesinos” (HOYOS; D’AGOSTINI, 2017, p. 184).

Há concordância com as supracitadas autoras ao afirmarem que 
“no discurso da proposta de Soberania Alimentar, o Estado deve ser o 
garantidor do direito à alimentação e dos direitos dos trabalhadores e 
das famílias do campo, o produtor da produção interna de alimentos” 
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(HOYOS; D’AGOSTINI, 2017, p. 189-190), devendo assim, o Estado, 
contribuir para o fomento das atividades que propiciem a manutenção 
das famílias produtoras no campo, com incentivos e apoios; uma vez que 
a soberania alimentar “reivindica a propriedade coletiva da terra, das 
sementes, fontes de água e dos conhecimentos associados à produção 
dos alimentos” e “exige a custódia e conservação das sementes crioulas 
como patrimônio coletivo, opondo-se ao uso das sementes geneticamen-
te modificadas e ao processo de patentes, e promovendo a pesquisa das 
práticas artesanais campesinas”. Incentiva ainda a criação de cooperati-
vas, prioriza os circuitos curtos, a produção para autoconsumo e busca 
suprir diretamente o mercado local e o regional e “trabalha pela proteção 
do direito dos consumidores de decidirem sobre a origem e as caracterís-
ticas dos alimentos que querem consumir” (p. 194).

 Ao pensar nas características mencionadas sobre a Soberania 
Alimentar, consideramos o contexto de Pirenópolis, onde segundo os 
dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural — 
índices básicos de 2013 (INCRA, 2013), um Módulo Fiscal correspon-
de a 35 hectares, cuja fração mínima de parcelamento é 2. Sendo 2.517 
imóveis e contando com duas categorias de Áreas especiais: Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e outra de 
Projeto de Assentamento.

Pelo menos três estudos anteriores sobre a questão da soberania, 
em especial por abordarem a agricultura familiar no município merecem 
destaque: Mutadiua (2012), Mesquita (2014) e Curado e Cardoso Júnior 
(2018), que apresentam abordagens diferentes, mas que investigam as 
propriedades em que a agricultura familiar e/ou orgânica é o meio de 
produção, em pequenas extensões rurais que pertencem à mesma família 
há gerações, que foram sendo desmembradas e que ainda hoje constituem 
principal ocupação familiar ou e grupos familiares, geralmente parentes 
ou vizinhos diretos, aglutinados em cooperativas e que disponibilizam a 
produção à comunidade de maneiras diversas.

Mutadiua (2012, p. 60) estuda 32 propriedades rurais no muni-
cípio de Pirenópolis, todas elas integradas ao Programa Agroecológico 
Integrado e Sustentável (PAIS), localizadas em “doze regiões, a saber, 
Lagolândia, Santo Antônio do Rio do Peixe, Canta-Galo, Chapada, Rai-
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zama, Mar-Guerra, Sardinha, Jenipapo, Caxambu, Sepulvida, Engenho 
de São Benedito e Rio das Pedras”, discute amplamente dados do Censo 
agropecuário do IBGE, relativo ao ano de 2006 e também apresenta análi-
se das informações colhidas em campo com riquezas de detalhes que faci-
litam a compreensão das práticas da agricultura familiar no município.

Mesquita (2014) traz inovação dentre os estudos mencionados por 
apresentar outra possibilidade, a introdução de propriedades da Promessa 
de Futuro ao segmento do Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), 
o que amplia e ainda divulga a sustentabilidade na produção alimentar, 
com possibilidades de experiências e vivências, atividade de conscientiza-
ção e de integração do visitante com a tradição familiar de produção.

Curado e Cardoso Júnior (2018) trazem uma investigação mais 
histórica das alterações da produção agrícola em duas pequenas proprie-
dades focais: Mar e Guerra e Fazenda Custódio dos Santos (Promessa de 
Futuro), sendo a última, na verdade, uma cooperativa de pequenos pro-
prietários que desenvolvem a agricultura familiar e orgânica. A investiga-
ção recai na tríade: trabalho, terra e família, temáticas também abordadas 
no presente artigo. 

Nos três trabalhos em questão a Promessa de Futuro, com ativi-
dades desenvolvidas principalmente na Fazenda Custódio dos Santos, se 
faz recorrente, devido sua importância e reconhecimento como um dos 
modelos em agricultura familiar, orgânica e com base na sustentabilidade 
da terra, da produção e do consumo. Ela será o nosso primeiro exemplo 
a ser explanado, mesmo que brevemente.

A experiência na propriedade Custódio dos Santos remonta a 
década de 1970, ao movimento das Comunidades Eclesiais de Base junto 
à Comissão da Pastoral da Terra (CEP-CPT), com a implementação, ain-
da experimental para o grupo, da agroecologia. Com o tempo, cursos de 
aproveitamento de alimentos foram ministrados aos agricultores envol-
vidos no projeto, que mais tarde contou com apoio técnico do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMATER/GO), além de recursos provenientes 
da Fundação Pró Natura (Funatura) que já tinha experiência no municí-
pio, com a Reserva do Patrimônio Particular Natural, na Fazenda Vaga 
Fogo. Destarte, surgiu a Associação de Desenvolvimento Comunitário 



391

Direito Agrário Contemporâneo – por um objeto ampliado

de Caxambu (ADCC), que além do cultivo da terra, passou a desenvol-
ver atividades pedagógicas de turismo; paralelamente surgiu a Promessa 
de Futuro, composta por uma dúzia de camponesas e suas famílias que 
tinham alguns produtos como carro chefe, dentre eles a castanha de baru. 
Tal informação coaduna com os dados da Radiografia do Agro em Goiás 
(2020, p. 16) que indica o aumento progressivo das mulheres na gestão 
dos estabelecimentos rurais em dois momentos distintos, no ano de 2006, 
eram 11,4%, passando para 16,4% em 2017. 

A agroecologia desenvolvida pelo Promessa de Futuro, leva em 
consideração de que os alimentos devem ser compreendidos diante de um 
contexto histórico, cultural, social, econômico e político em que os agri-
cultores estão inseridos, ali há a consciência das multiplicidades existentes 
no campo brasileiro que “tem sido a principal responsável pela produ-
ção de alimentos e pelo fomento das economias locais, sendo ainda vetor 
essencial para a segurança alimentar, gerando empregos e estimulando 
o crescimento de renda e o desenvolvimento local de modo sustentável” 
conforme expuseram, em contexto geral, Moreira e Rocha (2018, p. 103).

Chamam a atenção, ainda, os referidos autores para o fato de que 
existe um “discurso de ‘modernização do campo’ através da inserção de 
insumos e instrumentos tecnológicos para o suposto aumento da pro-
dutividade, [que] traz consequências nefastas para os sujeitos e para o 
próprio cenário campesino” (MOREIRA; ROCHA, 2018, p. 96). Ribeiro e 
Rocha (2017, p. 23 e 29) advertem que “o uso indiscriminado de agrotóxi-
cos na produção agrícola do Brasil representa violação ao direito humano 
e constitucional à alimentação adequada, oferecendo risco à segurança 
alimentar”, ao lembrarem que “desde 2008 o Brasil ocupa a liderança 
internacional no consumo de agrotóxico” e que “nos últimos dez anos, 
o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, enquanto o mercado 
brasileiro cresceu assustadores 190%. Em 2011, o mercado nacional de 
insumos agrícolas movimentou US$ 8,5 bilhões, o que representa 19% do 
mercado mundial.” 

Nas propriedades mencionadas no estudo, em especial as coo-
peradas da Promessa de Futuro, a produção é orgânica, o que significa 
que “o agricultor utiliza práticas que conservam e preservam o solo, a 
água e a biodiversidade local. Além disso, não se usa material químico 
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sintético como agrotóxicos e adubos, muito menos sementes transgêni-
cas” (BRASIL, s/d, p. 13), um respeito com a terra e com as pessoas envol-
vidas na produção e no consumo dos alimentos. 

As sementes transgênicas são modificadas em laboratório e se 
diferenciam das sementes tradicionais, repassadas entre as gerações, que 
são denominadas sementes crioulas “termo espanhol utilizado princi-
palmente para variedades tradicionais, mas que pode ser adotada para 
variedades locais em determinadas situações, como por exemplo, para 
aquelas variedades introduzidas em comunidades por menos de 20 anos” 
Conforme explicam Machado e Machado (2009, p. 23), desde que não 
tenham passado por mudanças em laboratórios ou que sejam derivadas 
de sementes que também tiveram alterações genéticas laboratoriais. Ou 
seja, podem ser recentes, em até duas décadas, mas as modificações devem 
ser naturais, o que corresponde a um dos aspectos ligados à soberania 
alimentar, uma vez que o controle do agricultor começa pelas sementes 
de sua produção, que é um patrimônio imprescindível para a agricul-
tura tradicional, que dentre outros conhecimentos técnicos, observa a 
“influência das fases da lua na semeadura para estimular a resistência da 
planta as doenças e ataques de pragas” (MOREIRA; JOVCHELEVICH, 
2008, p. 6). Os agricultores tradicionais de Pirenópolis e de outras locali-
dades acabaram por criar o chamado Banco de Sementes, com o intuito 
de preservar e multiplicar as sementes que receberam dos antepassados 
ou que melhoraram comunitariamente, na intenção de mantê-las para as 
próximas gerações.  

No município de Pirenópolis na Fazenda Custódio dos Santos 
existe um exemplo de trabalho com resgate de sementes crioulas, o 
Projeto Promessa de Futuro que entre 2001 e 2018 desenvolveu junta-
mente com técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) o projeto de resgate de semente de milho, feijão, fava, man-
dioca e leguminosas, constituindo um projeto de agricultura familiar 
que segue critérios da agroecologia como meio de produção. O projeto 
iniciou em 1996 a partir do sonho da médica sanitarista Nádia Regueira 
e a professora e agricultora familiar Maria Albertina de Freitas Mesquita. 
Desde então, teve apoio e parceria com diversas ONG’s, movimen-
tos populares ligados à produção agroecológica e ao extrativismo de 
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algumas frutas do Cerrado. O que no início era somente para sustento 
familiar se desenvolveu e cresceu produzindo vários produtos agroeco-
lógicos como geleias, picles, chutneys e comercialização sustentável da 
Castanha de Baru.

Assim, a importância da agroecologia como o principal caminho 
para resgate e preservação dessas sementes estão pautadas nas técnicas de 
plantio agroecológico sem o uso massificante de agrotóxicos e de utiliza-
ção de sementes híbridas e/ou transgênicas. Pelo contrário, consiste em 
método economicamente viável e diversificando a produção, sendo que 
os sistemas agroecológicos têm uma vasta gama de produção, no intuito 
de que o agricultor não fique dependente de apenas um produto, o que é 
típico nas grandes monoculturas que se ampliam Brasil afora.

Mesquita (2014, p. 21) remete a outra importante ação do 
Promessa de Futuro que “no ano de 2004 iniciou uma parceria com o 
Movimento SlowFood”, organização criada em 1986, cujo conceito consi-
dera que o alimento deve ser “bom, limpo e justo”. O projeto Promessa de 
Futuro passou a integrar a rede SlowFood e a estar presente nos principais 
eventos, sendo que inicialmente divulgou em Turim, na Itália, a castanha 
de baru e a cagaita. Assim, o Projeto Promessa de Futuro está em conso-
nância com a proposição de Bourdieu (2018, p. 88), ao afirmar que 

fazer época é impor sua marca, fazer reconhecer (no duplo senti-
do) sua diferença em relação aos outros produtores, e sobretudo, 
em relação aos produtores mais consagrados; é, inseparavelmente, 
fazer existir uma nova posição para além das posições ocupadas, 
à frente dessas posições, na vanguarda. Introduzir a diferença é 
produzir tempo.

As ações vanguardistas do Projeto Promessa de Futuro abriram 
caminhos para outras atividades no município, incentivando a intro-
dução de alterações alimentares voltadas para o orgânico, valorizando 
o pequeno produtor e destacando produtos, como a castanha de baru, 
que não possuía valor de uso anteriormente entre os pirenopolinos e que 
agora representam uma iguaria do Cerrado altamente valorizada. Outros 
produtos e derivados foram reintroduzidos ao consumo local graças 
ao resgate da tradicional agricultura familiar, que buscou nos saberes e 
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fazeres ancestrais possibilidades de melhor aproveitamento dos alimen-
tos in natura ou beneficiados de maneira natural e que encontraram mer-
cado diante das novas tendências de preocupações e conscientizações em 
relação aos alimentos.

Ao abordar o contexto da agroecologia em Pirenópolis, leva-se 
em consideração o peso do Projeto Promessa de Futuro, que carrega, 
intrinsecamente, a intenção de propagar a agricultura familiar, visando 
agregar valor à produção e ao Turismo Rural, atividades desenvolvidas 
por práticas tradicionais de criação e cultivo da terra, passado de gera-
ção em geração, mais especificamente por agricultores rurais da região 
de Caxambu.

No entanto, não se pode esquecer dos outros produtores rurais 
que também por meio da tradição da produção agroecológica abaste-
cem parte do comércio local, como mercados e sacolões e em especial 
as feiras livres que ocorrem às quintas-feiras e aos domingos na praça 
central da cidade.

Mais de “30 produtores rurais integrados ao PAIS ganharam a 
oportunidade de aumentar a renda mensal com a venda de seus produ-
tos agroecológicos, hortaliças e frango caipira na Feira dos Produtores 
Agroecológicos de Pirenópolis. A feira é uma ação da Secretaria de 
Agricultura de Pirenópolis” (MUTADIUA, 2012, p. 56). Inicialmente a 
Feira Agroecológica foi implantada na Praça do Pequizeiro, uma área 
nova, com poucas moradias próximas e com dificuldades para estacio-
namento, já que se localiza próxima a uma ponte que possibilita o acesso 
do bairro da Vila Matutina com o Bairro do Carmo. Funcionou ali por 
vários anos nas tardes de quintas-feiras, mas devido ao excesso de recla-
mações quanto ao espaço utilizado, foi transferida para a praça central, 
permanecendo às quintas-feiras, o que ampliou o número de feirantes 
e de consumidores que passaram a buscar alimentos orgânicos para o 
consumo familiar. Na figura abaixo indicamos os espaços ocupados pela 
Feira Agroecológica, no momento inicial (1) e atualmente (2) quando 
acaba por atender uma demanda maior por parte da população local e 
mesmo de turistas em visita à cidade.
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Mesmo diante de tais avanços, não só no que se relaciona à pro-
dução, mas também ao consumo, via conscientização, vale ressaltar que, 
segundo Mutadiua (2012, p. 1) das propriedades rurais produtivas “71% 
não usam nenhum tipo de prática recomendável no que concerne ao 
preparo do solo”, o que é um dado que oferece várias possibilidades de 
futuras intervenções, tanto junto aos produtores, ao poder público e à 
comunidade em geral, o que amplia as possibilidades de estudos e refle-
xões sobre a soberania alimentar em Pirenópolis, Goiás.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões sobre soberania alimentar no Brasil precisam de 
maiores reflexões, em especial no que tange a exemplos bem-sucedidos, 
o que estimula novas prática.

As reflexões apresentadas sobre pouco mais de três dezenas 
de pequenas propriedades rurais que desenvolvem a agroecologia em 
Pirenópolis, resultam de um percentual bastante pequeno, ao conside-
rarmos o número de estabelecimentos rurais locais, de 2.517 imóveis, 
segundo dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural de 2013. O uni-
verso aqui investigado foi contemplado por propriedades que partici-
param do Programa Agroecológico Integrado Sustentável (PAIS), cujo 
resultado local se materializa na Feira Orgânica que ocorre atualmente 
na praça central às quintas-feiras. 

Práticas de sucesso locais como o Projeto Promessa de Futuro, 
visitado, entre outros, inclusive pelo chef Alex Atala, ou a Feira Orgânica 
que abastece a comunidade, visitantes e estabelecimentos gastronômi-
cos da cidade poderiam ampliar ainda mais se o incentivo fosse maior. 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) poderia ser um 
grande incentivo para os produtores locais, no entanto, a demanda é 
pequena e municípios vizinhos acabam por fornecer grande parte dos 
produtos, o que é um problema para a soberania local e que merece ser 
mais bem investigado. 

Outros pontos a serem discutidos em outras investigações sobre 
a soberania alimentar em Pirenópolis é a introdução de culturas exógenas 
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ao Cerrado, em especial o cultivo de eucalipto em várias áreas do muni-
cípio o que afeta culturas tradicionais vizinhas, prejudicando o pequeno 
agricultor e o solo, entre outras interferências. A produção em larga escala 
do tomate é também uma preocupação local, pela quantidade de agrotóxi-
cos e pela proximidade das plantações com alguns mananciais. Merecem 
ainda reflexões as plantações mecanizadas de soja ao longo do município, 
inclusive em área fronteiriça com o Parque Estadual dos Pireneus.

Mesmo diante de importantes e urgentes diligências como as 
mencionadas, é importante destacar que no município as práticas agroe-
cológicas vêm ganhando destaque tanto em relação à produção quanto ao 
consumo cada vez mais crescentes por alimentos, originários de semen-
tes crioulas, que possuem ainda um forte apelo ligado às tradições de 
saberes e fazeres ligados à cultura familiar pirenopolina.
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 SEMENTES DE RESISTÊNCIA:  
CAMPONESAS, SABERES TRADICIONAIS 
E AGROBIODIVERSIDADE

Daiane dos Santos Possamai1

 RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar se o 
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) contribui para a conserva-
ção da agrobiodiversidade, especialmente com suas práticas relacionadas 
às sementes crioulas. A pesquisa tem abordagem qualitativa, contando 
com revisão bibliográfica e pesquisa documental em cartilhas elabora-
das e publicadas pelo MMC. A agrobiodiversidade envolve os elemen-
tos da biodiversidade que interagem na produção agrícola. O modelo da 
Revolução Verde, com as sementes modificadas e os monocultivos, gera 
a perda da agrobiodiversidade e dos saberes tradicionais camponeses. O 
Movimento de Mulheres Camponesas, organizado a nível nacional des-
de 2004, discute essa problemática e defende a agroecologia em contra-
ponto ao modelo da Revolução Verde. Nesse contexto surgem, desde o 
início do Movimento, debates e ações práticas relacionadas às sementes 
crioulas. O MMC busca resgatar os saberes tradicionais relacionados à 
conservação dessas sementes, principalmente os saberes das mulheres do 
campo. A partir da formação política, estimula trocas de sementes entre 
as mulheres. Um dos objetivos do resgate das sementes crioulas é assegu-
rar a segurança alimentar. Em 2020, o MMC lançou a campanha nacio-
nal “Sementes de resistência: camponesas semeando esperança, tecendo 
transformação”, com o objetivo de multiplicar as variedades de sementes 

1 Graduada em Direito e mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense. E-mail: daianepossamai97@unesc.net.
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crioulas em todo o Brasil. Portanto, verifica-se que o MMC, a partir da 
formação política e de ações práticas, contribui para a conservação da 
agrobiodiversidade e, indo além, luta pela ampliação dessa diversidade.

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia. Biodiversidade. Feminismo. Movi-
mentos sociais.

 INTRODUÇÃO

É possível perceber que o contexto agrário atual é marcado 
por profundas desigualdades sociais. Ademais, a degradação ambiental 
desse cenário é uma problemática cada vez mais visível e urgente. Essa 
conjuntura, contudo, não é uma coincidência do presente. Na realidade, 
os problemas socioambientais encontrados no campo brasileiro estão 
enraizados no passado e são frutos dos modos de ocupação e exploração 
adotados para estes territórios.

Nessa construção histórica, a Revolução Verde é um mar-
co importante. Desenvolvida no Brasil a partir da década de 1960, foi 
incentivada pela ditadura militar e foi muito além das inovações técnicas 
(ROSA, 1998). A Revolução Verde representa uma forma de expansão 
capitalista no meio rural e, por isso, envolve também argumentos políti-
cos, como a promessa de alcançar o fim da fome no mundo – que nunca 
se concretizou (ANDRADES; GAMINI, 2007).

É admissível reconhecer o aumento da produção e dos lucros – 
para poucos – ocorreu. Contudo, é preciso também olhar com seriedade 
e criticidade para as consequências socioambientais geradas por esse 
modelo de produção que, como não poderia deixar de ser, influencia 
muito os modos de vida das populações rurais.

Entre os danos ambientais causados é possível apontar a perda da 
agrobiodiversidade, como no caso das sementes geneticamente modifica-
das. Essa perda não coloca apenas a segurança alimentar em risco, mas 
também a reprodução dos saberes das comunidades tradicionais associa-
dos ao manejo e reprodução de sementes crioulas.
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Entretanto, se existem os danos socioambientais, existe também 
resistência, que tem sido articulada por diversos movimentos sociais 
rurais. O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), um movimento 
social rural, feminista e organizado a nível nacional, é um deles. A ques-
tão das sementes é amplamente discutida no âmbito do MMC, notada-
mente relacionada com outros dois assuntos: agroecologia e feminismo.

Deste modo, o presente trabalho busca analisar a possível contri-
buição do MMC para a conservação da agrobiodiversidade, especialmen-
te no caso das sementes crioulas. A pesquisa tem abordagem qualitativa, 
contando com revisão bibliográfica e pesquisa documental em cartilhas 
elaboradas e publicadas pelo MMC. Inicialmente, serão tecidas algumas 
considerações sobre o desenvolvimento da Revolução Verde e sua rela-
ção com a perda da agrobiodiversidade. Em seguida, será apresentada 
a construção histórica do MMC. Por fim, as reflexões serão acerca da 
atuação do MMC com as sementes crioulas e a possível contribuição do 
Movimento para a conservação da agrobiodiversidade.

 2. REVOLUÇÃO VERDE E A PERDA DA AGROBIODIVERSIDADE

Um olhar atento para a realidade agrária brasileira é capaz de 
perceber as problemáticas socioambientais da atualidade. De acordo com 
Baggio e Medrado (2003), a simplificação, industrialização e intensifi-
cação da produção agropecuária têm causado grandes prejuízos sociais, 
como o êxodo rural, e ecológicos, como a perda da biodiversidade. Na 
realidade, no que se refere à perda da biodiversidade, é possível dizer que 
a agropecuária é uma das maiores causas, em nível mundial (BAGGIO; 
MEDRADO, 2003).

A realidade atual não é uma coincidência, tampouco algo inevi-
tável. Andrades e Gamini (2007) explicam que essa conjuntura resulta de 
um processo histórico de ofensiva do capital sobre o campo que não se 
resume a avanços técnicos para aumentar a produtividade, mas também 
envolve intenções inseridas em uma estrutura de poder.

Um conjunto de variáveis sociais, técnicas, econômicas e políti-
cas formado no final da Segunda Guerra Mundial possibilitou o desen-
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volvimento da Revolução Verde. Rosa (1998) explica que, antes mesmo 
do final da Guerra, grandes instituições privadas estadunidenses, como 
a Rockfeller e a Ford, perceberam que o campo seria um espaço para o 
avanço do capital, motivo pelo qual começaram a investir no melhora-
mento de sementes. A atenção volta-se para os agrotóxicos ao final da 
Guerra, quando indústrias que lucravam produzindo para a indústria 
bélica dos Estados Unidos começaram a produzir e incentivar o uso des-
sas substâncias (ROSA, 1998).

Além das sementes modificadas e dos agrotóxicos, as inovações 
tecnológicas também incluem a produção de maquinário para todas as 
etapas da produção, constituindo o tripé que ficou conhecido como paco-
te tecnológico (ANDRADES; GAMINI, 2007). No entanto, a Revolução 
Verde não demandou apenas avanços tecnológicos, mas também argu-
mentação política e ideológica, como a promessa de erradicação da fome 
no mundo que, apesar do aumento da produção, nunca se concretizou 
(ANDRADES; GAMINI, 2007).

Ao criticar a Revolução Verde, Novaes (2017, p. 15) propõe cha-
mar esse fenômeno de “economia política do golpe verde”, que se confi-
guraria a partir de algumas características.

A primeira delas, conforme Novaes (2017), é ser um novo ciclo 
de acumulação primitiva que ocorre no campo, incluindo grilagem de 
terras, execução de lideranças populares e apropriação do conhecimento 
indígena. Outra característica é a presença de corporações transnacionais 
concentrando e dominando terras brasileiras e o mercado de produção e 
distribuição de sementes e agrotóxicos (NOVAES, 2017). Por fim, outra 
característica consiste na perda da autonomia dos pequenos agricultores, 
que cada vez estão mais atrelados e subordinados aos bancos e corporações 
agroindustriais, inclusive no que se refere às sementes (NOVAES, 2017).

A Revolução Verde partiu dos Estados Unidos e, posteriormente, 
tornou-se uma parte da expansão imperialista estadunidense durante a 
Guerra Fria, sendo exportada para outros países, sobretudo periféricos 
(VIANA JÚNIOR, 2020). 

A chamada modernização agrícola não foi, como é possível perce-
ber, unicamente tecnológica. No cenário em que surgiu, durante as pola-
rizações que caracterizaram a Guerra Fria, não poderia ser desprovida de 
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ideologia ou argumentação política. Se o contexto internacional propi-
ciou tal constituição, a conjuntura sociopolítica brasileira também con-
tribuiu para tanto: o governo ditatorial foi uma peça importante para que 
os interesses estadunidenses fossem concretizados no campo brasileiro 
(VIANA JÚNIOR, 2020).

No Brasil, e em outros países da periferia capitalista, a Revolução 
Verde foi projetada também para desarticular os movimentos campone-
ses subversivos. É importante destacar que os anos anteriores ao golpe de 
1964 foram marcados por grande movimentação no campo, sobretudo 
por conta da criação das Ligas Camponesas (MONTENEGRO, 2004). 
A atuação do Estado, portanto, voltou-se para o incentivo da expansão 
capitalista e, consequentemente, da desigualdade no campo, sufocando 
debates sobre reforma agrária e outras reivindicações.

Nesse cenário, de acordo com Viana Júnior (2020, p. 7), “o deba-
te sobre a questão agrária foi suplantado pelo pensamento funcionalista 
norte americano no tocante aos papéis clássicos da agricultura para o 
desenvolvimento econômico”.

Uma vez adotados os pacotes tecnológicos, cabia ao produtor 
comprá-los. Assim, para possibilitar a implementação, foi necessária a 
ampliação do crédito rural por meio de convênios intragovernamen-
tais, o que contribuiu para convencer os produtores a adotarem esses 
pacotes (ROSA, 1998). Portanto, verifica-se que o modelo da Revolução 
Verde não seria adotado, ou não teria se tornado hegemônico, sem o 
incentivo estatal. A adoção desses créditos também gerou endivida-
mento em muitos pequenos produtores, contribuindo para a desconti-
nuidade de suas atividades.

Mesmo que o aumento da produtividade e do lucro – para as 
classes dominantes - seja considerado, é preciso admitir que a Revolução 
Verde gerou elevados prejuízos sociais, como a concentração fundiária 
e de renda, o aumento das desigualdades, a marginalização das popu-
lações rurais, bem como de seu modo de vida (ANDRADES; GAMINI, 
2007). Diante da exploração do trabalho, do endividamento e da impos-
sibilidade de reprodução de seus modos de vida, não restou alternativa 
para muitos trabalhadores além do êxodo rural (ANDRADES; GAMINI, 
2007). A multidão de trabalhadores pobres, praticamente expulsa de seus 



408

Daiane dos Santos Possamai

territórios, parte para os centros urbanos em busca de condições dignas 
de existência. Essa marcha não foi difícil ou problemática apenas para os 
que partiram, mas produziu consequências para campos e cidades, extra-
polando a dimensão individual e alcançando amplos danos sociais.

De acordo com Moreira (2000), a crítica social à Revolução Verde 
é, na realidade, uma crítica à própria natureza do sistema capitalista e à 
tradição de políticas governamentais brasileiras que privilegiam as elites 
dominantes. As desigualdades sociais no meio rural foram intensificadas 
pela Revolução Verde nas décadas de 1960 e 1970, pela crise dos anos 
1980 e pelo neoliberalismo dos anos 1990 (MOREIRA, 2000). Portanto, 
verifica-se que a desigualdade atual no campo brasileiro é consequência 
da formação social capitalista brasileira, ou seja, decorre de um proces-
so histórico. Grupos significativos da população rural continuam sendo 
excluídos do acesso a direitos fundamentais como terra, trabalho, teto, 
alimentação e saúde.

Se os danos sociais são visíveis, o mesmo ocorre com os impactos 
ambientais. É importante ressaltar que esses impactos também afetam as 
sociedades humanas, visto que estas estão inseridas no meio ambiente. 
Contudo, é possível dizer que a distribuição desses danos entre as pessoas 
que compõe a sociedade não é democrática. 

Neste sentido, Acselrad, Melo e Bezerra (2009) afirmam que 
os danos ambientais recaem com maior intensidade sobre os grupos 
mais vulneráveis, como aqueles atingidos pela exploração de classe e 
opressão de raça e gênero, constituindo injustiças ambientais. Percebe-
se, portanto, que o modelo da Revolução Verde é um grande causador 
de injustiças ambientais.

As críticas ambientalistas podem problematizar diversas ques-
tões, como a poluição e envenenamento de bens naturais e dos alimentos, 
a destruição do solo, a perda da biodiversidade, entre outras. Este traba-
lho busca refletir sobre a perda da biodiversidade causada pela Revolução 
Verde, mais especificamente sobre a perda da agrobiodiversidade causa-
da pelo uso de sementes geneticamente modificadas. 

Santilli (2012) explica que a agrobiodiversidade envolve os ele-
mentos da biodiversidade que interagem na produção agrícola e é uma 
parte importante da biodiversidade. Esse conceito reflete as complexas 
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relações entre humanos, plantas cultivadas e os ambientes em que convi-
vem (SANTILLI, 2012).

A agrobiodiversidade, de acordo com Santilli (2012), possui três 
níveis de variabilidade: (1) a diversidade de espécies, que envolve inúme-
ros indivíduos, como as diferentes plantas cultivadas, como milho, feijão 
e arroz; (2) a diversidade genética, que diz respeito à variabilidade dentro 
de um conjunto de indivíduos da mesma espécie, como variedades dife-
rentes de milho; e (3) a diversidade ecológica, que inclui os diferentes 
ecossistemas agrícolas ou cultivados, como as agroflorestas, os cultivos 
de arroz em terraços e em terrenos inundados.

Altieri (2002) afirma que o modelo da Revolução Verde, que per-
siste nos dias de hoje, baseia-se na monocultura, diferentemente da agri-
cultura tradicional, caracterizada pelos policultivos. Assim, é perceptível 
que esse modelo simplificou os sistemas produtivos tradicionais, substi-
tuindo as sementes crioulas por variedades geneticamente modificadas, 
que requerem grande uso de agrotóxicos (ALTIERI, 2002).

Conforme Bevilaqua et al. (2014), “as consequências foram, além 
da perda acelerada da biodiversidade e do germoplasma crioulo utiliza-
do, a perda do conhecimento tradicional e da prática associada para sele-
cionar plantas e sementes de diferentes culturas.”

Na cartilha “Sementes de vida nas mãos das mulheres campone-
sas”, o Movimento de Mulheres Camponesas expõe sua percepção sobre 
esse processo:

Foi criada uma ideia entre os camponeses que as sementes com-
pradas produziam mais e quem possuía sementes crioulas não po-
deria inclusive, fazer financiamento. Aos poucos se foi construin-
do uma cultura de desprezo e desvalorização de tudo o que era 
produzido nas propriedades camponesas, mudando os costumes 
e hábitos de produzir os alimentos para o auto sustento familiar 
(MMC, [200-], p. 17).

As sementes crioulas, também nomeadas como sementes de varie-
dade local ou tradicional, são aquelas manejadas e conservadas por povos 
tradicionais, como agricultores familiares e indígenas (BEVILAQUA et 
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al., 2014). Essas populações, ao longo de séculos, desenvolveram técnicas 
para resgate, conservação e multiplicação dessas sementes - trata-se, por-
tanto, de um conhecimento empírico, sociocultural e passado de geração 
em geração (BEVILAQUA et al., 2014).

Como mencionado anteriormente, a Revolução Verde tem como 
uma de suas características a perda da autonomia dos agricultores. A 
implementação de forma de produção influência também a mudanças 
dos modos de vida. Ao precisar comprar as sementes todos os anos, dimi-
nui a prática de manejo e conservação das sementes crioulas por parte 
dos agricultores familiares. Conforme Dorce et al. (2018), essa depen-
dência gera, além da perda da autonomia, redução na segurança alimen-
tar e na qualidade da alimentação dos agricultores.

Esse cenário, de profundos danos socioambientais, impulsiona a 
busca por alternativas, como no caso da agroecologia. Para Altieri (2002), 
as sementes crioulas são muito importantes para a agroecologia, visto 
que possibilitam baixo uso de insumos externos e a autonomia e seguran-
ça alimentar das famílias.

De acordo com Ferreira (2016), as mulheres são grandes pro-
tagonistas nos processos de resgate e reprodução das sementes criou-
las, seja por estarem à frente da produção agroecológica dos quintais 
produtivos ou mesmo pela prática de troca de sementes e mudas com 
outras mulheres. Como será visto a seguir, o Movimento de Mulheres 
Camponesas tem incentivado essas práticas, contribuindo para a amplia-
ção da agrobiodiversidade.

 3. O MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS: A CONSTRUÇÃO   
 HISTÓRICA DE UM MOVIMENTO FEMINISTA E AGROECOLÓGICO

A Revolução Verde foi mais um marco na construção história da 
atual realidade agrária brasileira. A perda da agrobiodiversidade repre-
senta uma de suas mais dramáticas consequências, mas não a única. A 
expansão do capitalismo sobre o campo, por meio do agronegócio, con-
tribui para a continuidade das desigualdades de classe, raça e gênero exis-
tentes nesses territórios. Com a produção agrícola cada vez mais volta-
da para as grandes empresas e os latifúndios, os agricultores precisaram 
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pensar formas de sobrevivência e muitos seguiram as fileiras do êxodo 
rural, intenso nessa época (DABOIT, 1996). Aqueles que permaneceram, 
enfrentam ainda grandes desigualdades.

Contudo, tais desigualdades não são aceitas de forma passiva, sem 
resistência. Pelo contrário, são muitos os movimentos sociais articulados a 
partir do campo, inclusive movimentos feministas, como o Movimento de 
Mulheres Camponesas. As raízes históricas do Movimento de Mulheres 
Camponesas se encontram no período de redemocratização, quando ain-
da não utilizava esse nome ou não era sequer um movimento autônomo 
de mulheres. Na verdade, as lutas das mulheres do campo surgem inicial-
mente nos movimentos mistos, como sindicatos de trabalhadores rurais, 
movimentos sociais e partidos políticos, além de espaços religiosos.

A Teologia da Libertação, defendida por setores progressistas da 
Igreja Católica, atuava fortemente nas comunidades rurais brasileiras já 
na década de 1970 (PAULILO; BONI, 2017). Essa corrente teológica, que 
surge na América Latina e recebe influência das Ciências Sociais e de 
ideias socialistas, busca interpretar os textos bíblicos a partir da realida-
de dos oprimidos e apoiá-los nas lutas por direitos sociais (PAULILO; 
BONI, 2017). 

Assim, os religiosos e leigos ligados à Teologia da Libertação 
incentivavam as discussões sobre a realidade das pessoas da comunida-
de, gerando um processo de formação política, e também apoiavam a 
formação de movimentos populares para questionar e buscar superar as 
dificuldades enfrentadas pelo povo (CASAGRANDE, 1991). 

O apoio dos religiosos foi importante, tendo em vista a gran-
de legitimidade e respeito que a Igreja possuía na sociedade, mas essa 
influência também trouxe conflitos, pois alguns temas que estavam pre-
sentes nas discussões sobre gênero e feminismo, como controle de nata-
lidade e sexualidade, eram considerados tabus (BONI, 2012). Apesar de 
afirmar a igualdade entre homens e mulheres, a Igreja tentou manter 
as mulheres afastadas das ideias feministas e, em virtude dos conflitos, 
os movimentos foram se afastando da Igreja com o decorrer do tempo 
(BONI, 2012).

As mulheres participavam ativamente das discussões, organiza-
ções e lutas que aconteciam nas comunidades. Também participavam do 
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movimento sindical, de movimentos sociais e partidos políticos, como vis-
to. As experiências nos movimentos mistos foram importantes para o pas-
so seguinte: a criação dos movimentos autônomos. De acordo com Lassak 
(2012), isso ocorreu porque as mulheres começaram a encontrar dificulda-
des para que suas demandas fossem consideradas nos movimentos mistos.

Salvaro (2010) afirma que, muitas vezes, as reivindicações das 
mulheres eram vistas como secundárias por parte de seus companheiros 
de militância, pois a questão da luta de classes era central. As mulheres 
se preocupavam com essa questão, visto que também se percebiam como 
trabalhadoras, no entanto, suas lutas também consideravam a questão de 
gênero desde o início (SALVARO, 2010).

Surgiram, então, os movimentos autônomos de mulheres rurais. 
De acordo com Deere (2004, p. 182), esses movimentos surgiram em 
anos próximos em diferentes regiões do Brasil, pois, 

[...] por exemplo, os encontros de fundação das associações autô-
nomas de mulheres trabalhadoras rurais ocorreram nos seguintes 
anos: 1984 em Santa Catarina; 1985 no Paraná; 1986 na Paraíba; 
1987 em Pernambuco e no Espírito Santo; e em 1989 no Rio 
Grande do Sul. Esses encontros eram geralmente antecipados por 
encontros em níveis municipais e regionais em um dado estado, e 
algumas vezes eles aconteciam por mais de alguns anos, começan-
do no início da década de 1980 (DEERE, 2004, p. 182).

Como é possível perceber, os encontros de formação ocorrem 
nos anos citados, entretanto, a organização das mulheres já ocorria 
em período anterior, sendo que de forma autônoma a partir de 1980. 
Observa-se que já havia diálogo entre os movimentos de mulheres 
rurais do Brasil, mesmo quando ainda eram diversos movimentos esta-
duais. Conforme Deere (2004), como resultado dessas trocas, aconte-
ceu, em 1986, no município de Barueri/SP, o primeiro encontro nacio-
nal de mulheres rurais, contando com a participação de mulheres de 
16 estados. Percebe-se o início da formação de uma organização nacio-
nal, contudo, neste encontro, as mulheres entenderam que precisavam 
fortalecer os movimentos nacionais antes de dar um passo adiante 
(DEERE, 2004).
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Paulilo e Boni (2017) argumentam que, mesmo sendo movimen-
tos estaduais, é possível afirmar que existiam lutas comuns, como a busca 
pela identificação das mulheres como trabalhadoras rurais e não como 
donas de casa - era preciso superar a ideia de desvalorização do traba-
lho da mulher, como se seu trabalho fosse apenas uma ajuda ao marido/
homem. As lutas pela identificação das trabalhadoras têm sua importân-
cia tanto para a valorização do trabalho feminino quanto para o acesso 
aos direitos trabalhistas e previdenciários (PAULILO; BONI, 2017).

De acordo com Silva (2007, p. 166-167), na década de 1980, as 
principais reivindicações dos movimentos de mulheres rurais eram as 
seguintes: “reconhecimento profissional da trabalhadora rural, pela par-
ticipação sindical, pelo direito a terra e a reforma agrária, pela licença 
maternidade remunerada e aposentadoria para as mulheres trabalhado-
ras rurais, entre outras.”

A pressão realizada pelos movimentos de mulheres rurais possi-
bilitou conquistas ainda na década de 1980, principalmente em relação à 
Constituição Federal de 1988. A Constituição reconheceu a categoria de 
produtoras rurais, atendendo a uma das maiores demandas dos movi-
mentos: o reconhecimento (BRUMER; PAULILO, 2004). O reconheci-
mento possibilita o acesso a direitos e, entre os direitos conquistados com 
a Constituição de 1988, destaca-se a licença-maternidade e aposentadoria 
aos 55 anos2 para as trabalhadoras rurais (BRUMER; PAULILO, 2004). 

Com a positivação desses direitos, iniciaram-se as lutas para que 
as mulheres, de fato, pudessem alcançá-los. Nesse ponto uma dificulda-
de veio à tona: muitas mulheres do campo não possuíam documentos. 
Assim, a Articulação dos Movimentos de Instâncias de Trabalhadoras 
Rurais do Sul (AIMTR-SUL), que englobava mulheres dos estados do Rio 

2 A Proposta de Emenda Constitucional nº 6 de 2019 propôs o aumento de cinco 
anos na idade da aposentadoria rural para as mulheres, que não foi aprovado. No 
entanto, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, a aposen-
tadoria por idade das trabalhadoras urbanas aumentou de 60 para 62 anos. Essa 
mudança pode afetar também as mulheres que migraram do campo para a cidade. 
Verifica-se, portanto, que a reforma previdenciária de 2019 representa um retroces-
so na história das lutas feministas brasileiras, tanto das mulheres rurais, quanto das 
mulheres urbanas. Além disso, de acordo com Vicente (2021), a reforma intensifica 
as desigualdades de gênero e contribui para a feminização da pobreza no Brasil.
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Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, iniciou a campanha “Nenhuma 
Trabalhadora Rural Sem Documentos” (GASPARETO, 2017).

Em 1995, como fruto desses esforços e das lutas comuns, surge 
a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ANMTR), 
que reunia mulheres participantes de diversos movimentos, tanto os 
movimentos autônomos estaduais, quanto outros como o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), alguns Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, a Pastoral da Juventude Rural (PJR), a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e, mais tarde, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
(HOLLEBACH, 2013).

Alguns anos depois, iniciou-se o processo de unificação dos 
movimentos autônomos para compor um movimento nacional. De 
acordo com Calaça, Conte e Cinelli (2018), esse processo ocorreu 
entre os anos de 2002 e 2004, gerou intensos debates nos movimentos 
de mulheres autônomos e culminou com a criação do Movimento de 
Mulheres Camponesas.

Sobre esse processo, Sandra Lassak (2012, p. 95) explica que “de 
uma articulação que principalmente cooperava em ações pontuais e cam-
panhas, era preciso dar um passo rumo a um movimento que fosse com-
parável a outros movimentos rurais nacionais.” 

Nesse processo de debates e decisões, as mulheres entenderam, 
em um curso nacional realizado no ano de 2003, que o ideal seria utilizar 
o conceito de camponesa, que passou a fazer parte do nome do movi-
mento (ATAÍDES, 2018). O termo foi escolhido porque outros, como 
“trabalhadoras rurais” ou mesmo “agricultoras”, poderiam ser excluden-
tes e incompatíveis com a ideia de constituição de um movimento nacio-
nal, ou seja, que inclui diferentes realidades (LASSAK, 2012).

Foi também nesse período que o MMC passou a se considerar 
feminista. Na verdade, é possível afirmar que desde os primeiros passos 
dos movimentos autônomos o caráter feminista das lutas era notável 
(BONI, 2012). Contudo, nem sempre essa identificação aconteceu aber-
tamente. A proximidade com a Igreja, como mencionado anteriormente, 
pode ter influenciado esse processo, bem como a ideia de que o movimen-
to feminista se relaciona às mulheres urbanas e de classe média (BONI, 
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2012). No entanto, é certo que as mulheres já estavam construindo o femi-
nismo que recentemente nomearam como feminismo camponês popular.

A cartilha “Feminismo Camponês e Popular”, elaborada e publi-
cada pelo MMC do Brasil em 2018, afirma, em síntese, que “o feminismo 
camponês e popular é a expressão da história construída e vivenciada 
pelas mulheres camponesas, pois é nele que as mulheres do campo se 
percebem como sujeitos, portadoras de direitos e capazes de transformar 
a realidade” (MMC, 2018, p. 30).

Como aduz Paulilo (2016), em seu artigo intitulado “Que feminis-
mo é esse que nasce na horta?”, o feminismo construído pelo Movimento 
de Mulheres Camponesas parte das experiências cotidianas das mulhe-
res do campo de diversas partes do Brasil. Não é superior ou inferior 
aos feminismos urbanos, apenas diferente (PAULILO, 2016). Trata-se de 
um feminismo plural, que compreende as diferenças entre as mulheres e 
pode ser considerado antipatriarcal, anticapitalista e antirracista. 

A construção do Movimento de Mulheres Camponesas represen-
ta, como percebido, uma caminhada de décadas de lutas. Entre as muitas 
discussões levantadas pelo Movimento encontra-se a questão das semen-
tes, que demonstra a preocupação do Movimento com a valorização dos 
saberes das mulheres do campo e também com a conservação da agro-
biodiversidade. Trata-se de uma discussão já realizada há bastante tempo, 
mas que continua atual, como será visto no tópico a seguir.

 4. SABERES DAS MULHERES DO CAMPO E SEMENTES CRIOULAS:  
 A ARTICULAÇÃO ENTRE AGROECOLOGIA E FEMINISMO CAMPONÊS

As discussões sobre as sementes estão presentes desde o início 
do Movimento, visto que a prática tradicionalmente faz parte do cotidia-
no das mulheres do campo. É possível perceber que esses debates estão 
atrelados a outros dois assuntos amplamente discutidos pelo MMC na 
atualidade: agroecologia e feminismo.

A agroecologia, para as mulheres do MMC, é um modo de vida, 
muito além de um modo de produção (MMC, 2018). O entendimento das 
mulheres vai ao encontro com o pensamento de Caporal e Costabeber 
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(2004), visto que os autores afirmam que a agroecologia não se resume a 
um conjunto de técnicas de manejo de agroecossistemas, mas inclui tam-
bém preocupações éticas, sociais, ambientais e políticas.

As ideias feministas ganham espaço no movimento ecológico, 
em virtude dessa abertura para discussões que vão além das técnicas de 
manejo. Os dois campos, agroecologia e feminismo, são tratados de for-
ma entrelaçada pelo MMC. De acordo com Calaça e Seibert (2017, p. 1), 
a relação entre feminismo e agroecologia no MMC “é uma construção 
dialética e que se retroalimenta, fazendo com que a agroecologia tenha 
contribuído na construção do feminismo camponês e popular, como 
também esse feminismo na construção da agroecologia”.

Como visto anteriormente, para Altieri (2002) as sementes criou-
las são extremamente importantes para o desenvolvimento da agroecolo-
gia. O MMC também enxerga as sementes crioulas com relevante impor-
tância e, além da perspectiva agroecológica, adiciona um olhar feminista 
para essa questão.

Na cartilha “Feminismo Camponês e Popular”, publicada em 
2018, o Movimento afirma que tem “trabalhado com a preservação de 
sementes crioulas desde muito tempo, foram as camponesas que, muitas 
vezes, enfrentando os maridos e os técnicos da extensão rural, escondiam 
as sementes que hoje podemos resgatar” (MMC, 2018, p. 25).

O conhecimento popular das mulheres sobre o manejo das 
sementes crioulas é passado de geração em geração. Na cartilha “Sementes 
de vida nas mãos das mulheres camponesas”, o MMC (200-) expõe um 
pouco desse processo que parte, sobretudo, da observação atenta das 
mulheres sobre a natureza:

[...] as mulheres fossem criando e desenvolvendo técnicas de cole-
ta e armazenamento de sementes iniciando o cultivo das plantas. 
Usavam por exemplo: os aventais de bolso, sacolas, cestas, tuias de 
madeira, vasos de barro ou de pedra, também eram guardadas em 
lugares secos e ventilados... Quando chegava o período de plantio, 
muitas vezes observando as fases da lua, o clima e as estações do 
ano as sementes eram novamente lançadas a terra, as quais se re-
produziam garantindo o alimento (MMC, 200-, p. 9).
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No entanto, esse conhecimento é constantemente desvalorizado 
frente ao conhecimento científico representado pelas sementes genetica-
mente modificadas. Ao perceber e problematizar essa realidade, a atua-
ção do MMC se dá no sentido de valorizar o conhecimento e o trabalho 
das mulheres do campo. A cartilha “Organizar a base, produzir alimentos 
saudáveis, construir caminhos de libertação”, publicada poucos anos após 
a unificação nacional e chamada de “Texto base do MMC”, traz uma série 
de textos em formato de roda de conversa para serem lidos nos encontros 
dos grupos de base. Em um desses textos há a seguinte fala, que mostra 
como o processo de resgate das sementes contribui para o reconhecimen-
to do trabalho e do conhecimento das mulheres:

Eu também conheço mulheres camponesas que têm muitas se-
mentes crioulas e outras que estão fazendo a recuperação [...]. Elas 
se encontram, estudam, trocam, vão conhecer outras experiên-
cias. Uma amiga que sempre participa me disse que essas varie-
dades crioulas são mais resistentes e adaptadas à região. Então eu 
percebi o valor do trabalho da mulher na produção de alimentos. 
É ela que tem, ao longo da história, preservado e conservado uma 
grande variedade de espécies. Ela tem em suas mãos o controle e o 
conhecimento das sementes (MMC, 2007, p. 18).

A semente crioula, no Movimento de Mulheres Camponesas, 
adquire diversos e profundos significados, como é possível perceber. 
Representa um posicionamento político, de enfrentamento ao modelo 
da Revolução Verde, hoje chamado de agronegócio. Também representa 
a relação entre seres humanos e natureza defendida pelo Movimento. É 
uma relação de respeito e cuidado, onde as mulheres se entendem como 
parte do meio ambiente, em contraponto à ideia antropocêntrica e capi-
talista de enxergar a natureza como mercadoria.

Além das cartilhas e das discussões realizadas ao longo dos anos, 
recentemente o MMC lançou, em março de 2020, a campanha nacional 
intitulada “Sementes de resistência: camponesas semeando esperança, 
tecendo transformação”. A campanha se insere em um projeto interna-
cional, articulado pela Via Campesina, de considerar as sementes como 
patrimônio dos povos que deve estar a serviço da humanidade, para a 
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garantia da segurança e soberania alimentar, e não a serviço do mercado 
(MMC, 2020).

A campanha busca resgatar as sementes crioulas, mas não apenas 
a planta em si. É também um resgate da história de cada espécie e varie-
dade, dos conhecimentos sobre como cultivar e multiplicar as sementes, 
da relação dos seres humanos com as sementes (MMC, 2020). Verifica-se, 
portanto, esforços no sentido de possibilitar a valorização e reprodução 
dos saberes tradicionais, principalmente das mulheres. Esses conhecimen-
tos, conforme o próprio Movimento, tornam as sementes mais resilientes 
às mudanças climáticas, preservando a biodiversidade (MMC, 2020).

A articulação de uma campanha nacional para discutir, resga-
tar e multiplicar as sementes crioulas é um importante passo na longa 
caminhada das mulheres do MMC e conecta os diversos conhecimen-
tos e práticas das mulheres espalhadas em todo o território brasileiro. A 
união entre agroecologia e feminismo representa uma proposta séria e 
possível para garantir relações socialmente mais justas e ambientalmente 
mais sustentáveis no campo.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo da Revolução Verde, introduzido no Brasil na déca-
da de 1960 e incentivado ainda nos dias atuais, pode contribuir para o 
aumento da produção e do lucro de poucos produtores. No entanto, é 
preciso questionar se os custos desse modelo não são demasiado altos 
para a maior parte da população, que fica apenas com o ônus.

Entre os danos socioambientais causados destaca-se a perda da 
agrobiodiversidade, inclusive a partir da substituição de sementes criou-
las pelas sementes geneticamente modificadas. As perdas ocorrem nos 
três níveis da biodiversidade: diversidade de espécies, genética e ecológi-
ca. A partir disso, a segurança alimentar resta ameaçada. A reprodução 
dos conhecimentos e dos modos de vida das comunidades tradicionais 
do campo, também.

O Movimento de Mulheres Camponesas, a partir de um olhar 
feminista e agroecológico, destina grande atenção para o tema das semen-
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tes crioulas, valorizando o conhecimento e o trabalho das mulheres do 
campo no manejo e reprodução dessas sementes. As discussões, cartilhas, 
campanhas e práticas diárias do Movimento problematizam a perda da 
biodiversidade e buscam não apenas a conservação da agrobiodiversida-
de, mas também sua ampliação.
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