
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM AGRONEGÓCIO 

 

 

 

 

KLEBER DESTEFANI FERRETTI 

 

 

 

 

 

 

CADEIA DOMINIAL E PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA 

ACABA VIDA, NIQUELÂNDIA-GO (1756 a 2021) 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2021 



 

 

2 

 

 



 
KLEBER DESTEFANI FERRETTI 

 

 

 

 

CADEIA DOMINIAL E PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA 

ACABA VIDA, NIQUELÂNDIA-GO (1756 a 2021) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

Pós-Graduação em Agronegócio da 

Universidade Federal de Goiás, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre 

em Agronegócio. 

 

Área de concentração: Sustentabilidade e 

Competitividade dos Sistemas 

Agroindustriais. 

 

Linha de Pesquisa: Agricultura Familiar e 

o Agronegócio. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Graciella Corcioli. 

 

 

 

GOIÂNIA 

2021 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero manifestar meus agradecimentos aos meus queridos pais (Nair e Pedro) por 

me darem apoio em todos os sentidos quando precisei e me corrigirem quando necessário, 

pois se cheguei aonde estou é porque me auxiliaram com um empurrãozinho, por 

acreditarem e confiarem em mim. Vocês me dão o exemplo de que preciso para ser uma 

pessoa honrada e justa, como também me ensinaram a nunca esquecer de onde vim, para 

valorizar o caminho que trilhamos e alcançamos. 

Deixo aqui meus agradecimentos a CAPES pelo apoio econômico com a bolsa, 

que me auxiliou e amparou economicamente para o desenvolvimento da pesquisa. 

Quero agradecer ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronegócio 

da Universidade Federal de Goiás (PPGAGRO) por me propiciar esse crescimento 

profissional e científico, que através desse ilustre programa possibilitará novas 

oportunidades de atuação e pesquisas. 

Deixo aqui, meus sinceros agradecimentos a querida Professora Doutora e 

Orientadora Graciella Corcioli, pela confiança em me oportunizar a temática e poder 

desenvolver o tema proposto tão relevante, para a sociedade acadêmica e brasileira 

Agradeço à minha amiga Lindinalva por me ajudar em algumas questões, as 

minhas Professoras Doutoras Cleonice e Dinalva pela paciência no início e algumas dicas 

profissionais. Agradeço também aos meus colegas de pesquisas João Ricardo, Érica, 

Vinícius, Gabriela e Karolino pelo apoio e ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ter a certeza de que sempre há o que 

melhorar, saber escutar e querer 

aprender são um dos primeiros passos 

para o sucesso”.  

Guilherme Albuquerque 

 

“Tudo que um sonho precisa para ser 

realizado é alguém que acredite que ele 

possa ser realizado”.  

Roberto Shinyashiki 

  



 

 

8 

 

RESUMO  

 

Este trabalho busca analisar pontos jurídicos que permeiam a desapropriação rural para 

reforma agrária. Analisa a forma de reforma agrária aplicada e quem se beneficia com ela 

no processo de desapropriação, tendo como base a desapropriação da Fazenda Acaba 

Vida, localizada em Niquelândia-GO. Objetiva demonstrar, com base nos documentos do 

imóvel, que vai desde a sua origem até a situação atual, e dos processos administrativo e 

judicial, para arguir que o Estado privilegia o grande proprietário rural em todas as etapas 

da regularização fundiária e, por consequência, prejudica a sociedade brasileira. Para 

realizar essas análises, a metodologia utilizada foi o estudo de caso, com base nos registos 

de sesmarias do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, nas certidões de transmissão 

do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis de Niquelândia-GO, como também 

informações contidas nos processos, administrativo do INCRA, localizado em Goiânia-

GO e judiciário na 4ª Vara da Justiça Federal de Goiânia-GO. Com esse arcabouço 

documental coletado foi possível constatar que: 1. as terras são de doações por sesmaria; 

2. cerca de 65% da terra no imóvel, decorre de apropriação ilícita de terras devolutas 

legalizadas pelo judiciário; 3. o proprietário descumpria a função social; 4. existiam 

famílias sem-terra no local com possibilidade de usucapir, e; 5. a ação de desapropriação 

perdura há mais de 30 anos. Por fim, demonstra-se que o Estado teve prejuízos que 

perpassam: 1. a doação sesmarial; 2. a perda de terras devolutas; 3. a indenização que o 

desapropriado não deveria receber; 4. a aquisição de terras impróprias para reforma 

agrária. Os resultados apresentam também que o valor do imóvel, que antes era de R$ 

19.979.746,77, passou para R$ 63.003.562,36, em benefício do desapropriado. 

 

Palavras-chave: Propriedade; Função Social da Terra; Reforma Agrária; Desapropriação 

Rural; Terra Devoluta. 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to analyze legal points that permeate rural expropriation for land reform. 

It analyzes the agrarian reform model and who benefits from it in the expropriation 

process, based on the expropriation of Fazenda Acaba Vida, located in Niquelândia-GO. 

It aims to demonstrate, based on the documents of the property, that goes from its origin 

to the current situation, and the administrative and judicial processes, to argue that the 

State privileges the great rural owner in all stages of land tenure regularization and, 

consequently, harms Brazilian society. In order to carry out these analyzes, the 

methodology used was the case study, based on the sesmarias records of the Overseas 

Historical Archive of Portugal, on the property transfer certificates of the Niquelândia-

GO Property Registry Office, as well as information contained in the processes, 

administrative at INCRA, located in Goiânia-GO and judicial at the 4ª Federal Court of 

Goiânia-GO. With this collected documentary framework it was possible to verify that: 

1. The lands are donated by sesmaria; 2. About 65% of the land in the property results 

from the illegal appropriation of vacant lands legalized by the judiciary; 3. The owner 

failed to fulfill the social function; 4. There were landless families in the place with the 

possibility of usucapir, and; 5. The expropriation action has lasted for more than 30 years. 

Finally, it is shown that the State had losses that pervade: 1. The sesmarial donation; 2. 

The loss of unoccupied land; 3. Compensation that the expropriated should not receive; 

4. The acquisition of land unfit for agrarian reform. The results also show that the value 

of the property, which used to be R$ 19.979.746,77, went to R$ 63.003.562,36, in benefit 

of the expropriated property. 

 

 

Keywords: Property; Earth's Social Function; Land Reform; Rural Expropriation; 

Wasteland. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa decorre de uma propriedade denominada Fazenda Acaba Vida, 

localizada no município de Niquelândia, estado de Goiás. A qual, vivencia um problema 

decorrente da morosidade em finalizar o processo de desapropriação da citada fazenda, 

que perdura a mais de 30 anos e provoca problemas ao Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária, para assentar os agricultores familiares beneficiários.  

Além de ser uma propriedade que tem uma longa história de possuidores e 

diversos problemas sociais como também econômicos. Além de ser uma propriedade que 

não possibilitava um grande estímulo em proceder essa política fundiária nessas terras, já 

que grande parte do imóvel é de baixa qualidade e porque desde o início a União objetivou 

respaldar a empresa que estava de “posse” da terra. 

Assim, em decorrência dessa morosidade processual e a fim de obter respostas 

sobre a sua trajetória (origem até a situação atual), essa fazenda foi apresentada a 

Professora Doutora Graciella Corcioli do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio 

da Universidade Federal de Goiás, para realizar um estudo do imóvel que favoreceria 

através do resultado desta pesquisa, a própria autarquia federal e as famílias posseiras 

localizadas nessas terras que sofrem por não possuírem nenhum registro que possibilite 

obtenção a créditos, em virtude deste ser considerado o maior Projeto de Assentamento 

no estado de Goiás até o ano de 2021. 

Ademais, no decorrer dos anos o judiciário brasileiro passou por inúmeras 

alterações normativas e de posições jurídicas, em relação à questão fundiária e à reforma 

agrária, mas a atitude de analisar o ordenamento de forma literal ou “ao pé-da-letra”, 

ainda perpassa pelo tempo. Entretanto, a própria normativa prevê o equilíbrio entre 

literalidade e conhecimento empírico1 (a lei permite essa conjunção). O caso da 

desapropriação da Fazenda Acaba Vida, localizada em Niquelândia-GO, é um fato que 

foge da normalidade jurídica e administrativa, como também infringiu inúmeros 

procedimentos judiciais para “alcançar” o resultado da reforma agrária que não teve e não 

está tendo o devido andamento, além da devida pretensão em atender os agricultores 

familiares posseiros tanto desrespeitados.  

O presente trabalho exercerá um enfoque nos agricultores familiares regidos pela 

Lei n. 11.326 de 2006, os quais se beneficiam dessa política fundiária através da reforma 

 
1 Decreto-Lei n. 4.657/1942, art. 5º e Lei n. 9.099/95, art. 6º. 
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agrária e que serão assentados nessas terras da Fazenda Acaba Vida. Conceituados 

legislativamente, como aquele que possua uma área rural de até 4 módulos fiscais para 

sua subsistência e “utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas da propriedade, tenha renda familiar predominantemente gerada 

por meio das atividades econômicas do próprio estabelecimento e dirija a propriedade 

rural com sua família” (PEREIRA, 2009, p. 294).  

Mas Altafin (2007, p. 11) incrementa que a “história dos produtores de alimentos 

no Brasil está ligada à diferentes trajetórias desses cinco grupos: índios, negros, mestiços, 

brancos não herdeiros e imigrantes europeus. Apesar de diferentes, estão ligados sob uma 

mesma unidade: [...]”, dentro do gênero “camponeses” que se relacionam ao 

desenvolvimento do Brasil no século XIX, anterior a terminologia agricultura familiar. 

Sendo que a “utilização do termo camponês terá como marco temporal a década de 1950, 

período em que as grandes transformações econômicas e sociais deram ensejo a debates 

relativos à questão agrária” (PEREIRA, 2009, p. 291), em decorrência das “Ligas 

Camponesas”. Pereira (2009) e Altafin (2007) dialogam que na década de 1970 é marcada 

pelo conceito de pequena produção e na transição das décadas de 1980 para 1990, advém 

o termo agricultura familiar e que se consolida, que “teria um caráter genérico, incluindo 

diferentes situações produtivas executadas por núcleos familiares rurais” (PEREIRA, 

2009, p. 293). 

Assim, para elucidação do caso, se inicia tratando do direito de propriedade, onde 

Dabus Maluf (2018, p. 214) acrescenta que este item, que compõe atualmente o 

ordenamento jurídico brasileiro, está expresso no Código Civil (Lei n. 10.406/02), o qual 

qualifica como um dos direitos reais2, que atribuirá a quem detém a propriedade o “direito 

de usar, gozar e dispor” da coisa, que advém de uma velha expressão latina “iura utendi, 

fruendi et abutendi”. Dabus Maluf (2018, p. 214) agrega que este instituto jurídico, dentro 

do direito civil, não teve tanta modificação com o decorrer dos séculos. Mas numa visão 

mais social, desde o direito romano não se conseguiu chegar a uma determinação clara e 

precisa, em decorrência deste sempre estar em uma constante adaptação e mutação com 

os valores econômicos, políticos e religiosos de cada época. 

O direito de propriedade só ocorre após o registro do bem em Cartório de Registro 

de Imóveis de sua localidade. Entretanto, Lopes (2018) descreve que, no decorrer da 

 
2 Código Civil/02 – Art. 1.225: São direitos reais: inciso I - a propriedade [...] (BRASIL, 2002). (grifo 

nosso) 
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história, o Brasil passou por três períodos de aperfeiçoamento dos registros de imóveis 

até chegar na atualidade, como: 1. Livros de assentos sobre Sesmaria, perdurou até 1822; 

2. Decreto n. 451-B/1890 que introduziu o Registro Torrens, e; 3. Introdução do Cartório 

de Registro de Imóveis, através do Código Civil de 1916. 

Referente ao direito da propriedade rural (pretendida), esta tem uma função 

individual3 (quem detém a propriedade, deterá os direitos) e deverá cumprir a função 

social da terra4. Neste último, advém Di Pietro (2014, p. 134) expor que “[...] o seu 

proprietário a explora e a mantém dando-lhe utilidade, concorrendo para o bem comum, 

ou ela não se justifica”, ou seja, se a terra não estiver sendo utilizada legalmente, o Estado 

intervirá para moldá-la ao critério da função social e, assim, atender aos interesses 

maiores, que são os da coletividade.  

O Estado só irá realizar a intervenção incisiva no caso de descumprimento dos 

requisitos constitucionais referentes à função social da terra. Para Bulos (2018, p. 1554) 

significa que, “o Estado exerce as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

essenciais para o setor público, servindo de indicativo para o campo privado”. Contudo, 

a competência para intervenção é somente da União, conforme a CF/885, e caso haja 

descumprimento de requisitos tangentes da função social e do princípio do bem-estar da 

coletividade, a União intervirá para dar um destino mais aproveitável.  

Essa intervenção, por intermédio da desapropriação rural, será com o objetivo de 

cunho social e, dessa maneira, se comprovada a má destinação da terra por meios legais, 

proceder-se-á a Política Fundiária e a Reforma Agrária, para se buscar assim o “bem de 

produção”. Com isso, o “Estado modifica os direitos sobre a propriedade e posse dos bens 

agrários, através da transformação fundiária e da reformulação das medidas de assistência 

em todo o país, aspirando obter maior oferta de gêneros e a eliminar as desigualdades 

sociais no campo” (BARROSO, 2018, p. 993). O “fator preponderante almejado é a 

produtividade, já que a propriedade rural é muito mais que um patrimônio, mas um bem 

que através dele se buscará gerar renda, conforme posição adotada pela CF/88” (BULOS, 

2018, p. 1566). Essa busca já estava prevista no art. 166 da Lei Ordinária n. 4.504/64 - 

Estatuto da Terra, referente as relações entre homem, propriedade e uso adequado do bem.  

 
3 Código Civil/02 – Art. 1.228 (caput). O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 

o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. [...] (BRASIL, 2002). 
4 Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 186, incisos I a IV. 
5 Art. 21. Compete à União: inciso V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção 

federal (BRASIL, 1988).  
6 Estatuto da Terra – Art. 16: A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, 

à propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do 
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Assim, o ato legal pelo qual a União intervirá no bem privado, será pela 

Desapropriação Rural para praticar a Reforma Agrária. Por objetivar a função social e a 

reforma agrária, introduzida na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1964, por 

intermédio da Emenda Constitucional n. 10/64 e, na Constituição Federal de 1988, na 

qual aborda os objetivos no Título VII o Capítulo III, que dispõe sobre “Política Agrícola 

e Fundiária e da Reforma Agrária”7, com uma abordagem mais ampla no Estatuto da 

Terra (Lei n. 4.504/64), o qual continua vigente (BULOS, 2018, p. 1571), e, 

posteriormente através da Lei n. 8.629/93 que regula a reforma agrária na atualidade.  

Todavia, essa desapropriação rural ficará sujeita aos tramites legais, 

administrativos e judiciais, findado com o sancionamento de Decreto Expropriatório, 

assinado pelo representante do Poder Executivo que autoriza o ato. Em seguida, se inicia 

os trâmites para o pagamento, em virtude de haver uma indenização justa e prévia ao 

proprietário, conforme o preço de mercado à época da desapropriação (OLIVEIRA, 

2016a). Indenização esta, que se espera ser justa. 

Oliveira (2016a) apresenta uma visão minoritária de alguns estudiosos, referente 

a propriedade rural já ser a própria função social e, com isso, não haveria a necessidade 

de reembolso em favor do expropriado, já que este não estaria dando o devido fim à terra 

desapropriada, que é a busca pela produção e geração de recursos. Ademais, por não 

objetivar o crescimento da coletividade para o bem comum, não haveria direito à 

indenização, pois o bem da coletividade sobrepõe ao direito de propriedade.  

Dado o exposto e com base na reconstituição histórica de toda a cadeia dominial, 

referente ao Projeto de Assentamento Acaba Vida, e do processo judicial que tornou a 

então propriedade rural objeto de desapropriação por parte do INCRA, vislumbrou-se 

então demonstrar os prejuízos econômico e social causados pelo poder público com a 

apropriação e a desapropriação da Fazenda Acaba Vida, Niquelândia-GO. Alcançado 

através dos seguintes objetivos específicos para esta dissertação: 

1. Determinar a origem do imóvel Fazenda Acaba Vida, para esclarecer as suspeitas 

de ser originariamente uma concessão de sesmaria; 

2. Traçar uma linha histórica dos registros de propriedade deste imóvel, para 

compreender o motivo de ser o maior assentamento em Goiás; 

 
trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do 

latifúndio (BRASIL, 1964b). 
7 Arts. 184 a 191 da CF/88. 
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3. Analisar os processos administrativo e judicial de desapropriação rural do imóvel, 

para entender o motivo da morosidade em se concluir o processo; 

4. Investigar a (in)ação por parte do poder público desde a constatação da 

apropriação de terras devolutas; 

5. Verificar a possibilidade de realização da reforma agrária através da usucapião. 

 

Este trabalho segue a seguinte estrutura: 1. Revisão de Literatura que versa sobre 

o direito de propriedade, a função social, a política fundiária e a reforma agrária; 2. 

Metodologia; 3. Resultados e Discussão que apresenta o levantamento histórico da cadeia 

dominial do imóvel em estudo, desde a sua origem até o seu formato atual com 

esclarecimento sobre direitos e políticas públicas; análise dos processos administrativo e 

judicial de desapropriação rural para reforma agrária da Fazenda Acaba Vida; 

investigação da (in)ação por parte do poder público (representado pelo INCRA); a 

apropriação de terras devolutas e sua intervenção para garantir a posse da terra; 4. 

Conclusão. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.  DIREITO À PROPRIEDADE RURAL 

O direito referente a propriedade rural no Brasil na atualidade (2021), só ocorre 

após o registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis de sua localidade. Entretanto, 

Lopes (2018) descreve que no decorrer da história, o Brasil passou por três períodos de 

aperfeiçoamento dos registros de imóveis até chegar na atualidade, sendo: o primeiro 

pelos livros de assentos de concessões de terras pela Coroa Portuguesa, nos quais se 

localizam os registros das capitanias, denominada Concessões de Sesmarias; o segundo 

foi em decorrência da Lei de Terras (Lei n. 601 de 1850) que exigia uma melhor forma 

de registro, que adveio por meio do Decreto n. 451-B de 1890 com a introdução do 

Registro Torrens; e o terceiro foi com o advento do Código Civil de 1916, que reforçou 

a obrigatoriedade do registro em Cartório de Registro de Imóveis.  

Mas para transpassar pelos períodos referenciados no parágrafo anterior foram 

vários momentos conturbados e de favoritismos com benesses para os latifundiários na 

época do século XIX para o XX. Todavia, essas benesses ainda ocorrem para esses 

grandes proprietários de terras através de benefícios creditícios ou políticas agrícolas 
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indiretas, ou seja, a lei é omissa ou conturbada que acaba propiciando indiretamente os 

grandes. Nesse sentido, Ligia Osorio da Silva (2008, p. 88) descreve que: 

[...] a situação da propriedade da terra, do ponto de vista de seu ordenamento 

jurídico, era caótica. Falar em termos de proprietários de terras, no sentido 

estrito, portanto, não se justifica. O senhoriato rural que se desenvolvera na 

Colônia ainda não constituía propriamente uma classe de proprietários de 

terras porque a maioria dos ocupantes das terras (sesmeiros ou posseiros) não 

possuía um título legítimo de domínio. A suspensão das concessões de 

sesmarias não extinguira a vigência dos decretos, leis, alvarás, avisos etc. 

referentes à terra do período colonial. Deve-se ter em mente, portanto, que o 

direito à propriedade não era absoluto, no sentido romano do termo, mesmo 

para os sesmeiros que haviam cumprido as condições das doações, pois a 

condicionalidade estipulada nas Ordenações nunca foi revogada [...] (SILVA, 

2008, p. 88). 

Maluf (2015, p. 67) explica que os Registros Paroquiais ou Registro do Vigário 

“não podem ser considerados como um verdadeiro registro”, sendo somente para 

comprovar posse e então gerar usucapião, que independia se a terra era privada ou pública 

(sem qualquer ressarcimento). 

Referente ao primeiro critério de registro, antigamente (nos períodos de 

monarquia) o poder exercido sobre o direito da propriedade da terra era de monopólio, 

em que a Coroa da época detinha os direitos da propriedade, ou seja, não existia 

propriedade privada nestes períodos Monárquicos, desta forma, as riquezas se 

concentravam no império. Celso Furtado (1948, apud PESSOA, 2019, p. 5) “indica 

alguns atavismos bloqueadores para a construção de uma sociedade democrática e 

includente, que são: concentração de renda e riqueza; atraso tecnológico e o 

patriarcalismo”, derivado da monarquia que convergirá nas interpretações de Celso 

Furtado (1948) e Caio P. Júnior (2011), sobre a colonização brasileira, que veem “a 

colônia portuguesa como uma grande empresa produtora de bens tropicais destinados ao 

mercado europeu” (PESSOA, 2019, p. 4). “Da mesma forma, as mercês, ao assumirem a 

forma de terras e privilégios no mercado, podiam modelar as economias sob a tutela da 

monarquia. Neste instante, mais uma vez, encontramos a interferência da política na 

economia” (FRAGOSO, 2012, p. 17). Celso Furtado, (1976, apud FRAGOSO, 2012, p. 

107) dialoga que:  

O resultado destas vontades do capitalismo comercial europeu seria a 

constituição, na América lusa da passagem do século XVI para o XVII, grosso 

modo, de um grande canavial gerenciado por senhores de engenhos, porém 

dirigidos por um “capital não residente”, nas palavras de Celso Furtado 

(FRAGOSO, 2012, p. 106). 

E assim, sendo delimitadas essas extensões de terras através dos “acidentes 

geográficos” (morros ou montanhas, como também rios, córregos ou lagos e entre outras 
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formas) e medidas em léguas (STEDILE, 2012, p. 23-24), vislumbra com isso, o 

favorecimento dos grandes proprietários já no período colonial no Brasil.  

Essas concessões ou doações, eram realizadas através das sesmarias e constata-se 

que, foi uma legislação do reinado de Fernando I de Portugal, promulgada em Santarém-

Portugal no dia 28 de maio de 1375, sendo um grande avanço por parte do legislativo em 

defesa da agricultura, focado no plantio de alguns gêneros alimentícios na busca de suprir 

a onda de fome no final do século XIV. Ademais, buscava-se um uso mais efetivo da terra 

que se destinava ao plantio, pois as características das sesmarias passaram no decorrer 

dos séculos, por três Ordenações: Afonsinas do ano de 1446, Manoelinas do ano de 1511 

e Filipinas do ano de 16038, que tratavam da distribuição de terras e dos meios coercitivos 

para a produtividade, os quais se demonstraram (no decorrer) não conseguir a produção 

almejada por desinteresse dos concessionários em registrar ou por má fiscalização 

(SUEYOSHI, 2007). Essas irregularidades registrais em conjunto com a má gestão 

governamental em fiscalizar esses atos, perduram até os dias atuais. 

A partir do ano de 1530, quando o Brasil tinha pouco tempo de descobrimento e 

colonização, a Coroa portuguesa almejou buscar através das sesmarias garantir o direito 

de posse dessas terras no Brasil, por meio de uma reestruturação do sistema 

administrativo que adequava-se à condição do Império e para que sua introdução fosse 

economicamente mais rentável aos interesses mercantis. A intenção era combater dois 

problemas que se alastravam em cima das terras brasileiras naquele século: 1. a presença 

dos franceses no litoral, que causava preocupações no que tangia à soberania e; 2. a 

necessidade de propostas eficientes para a economia que vivenciava condições 

insustentáveis do comércio oriental (DINIZ, 2005). 

Contudo, muitas das tentativas de regularizar as concessões de sesmarias foram 

em vão. Exemplo disso é a obrigatoriedade do cultivo, assim como a fixação dos limites 

feito à revelia da lei, decorrente do processo de expansão territorial praticado pelos 

fazendeiros e pela camada de posseiros (DINIZ, 2005). Terras que eram adquiridas de 

forma “ilegal”, ou seja, sem concessão da Coroa, como também ocorrendo a modalidade 

 
8 O Instituto das sesmarias foi previsto nas Ordenações Afonsinas (de 1446, liv. IV, Tít. 80, § 21 e 22), 

Ordenações Manuelinas (de 1514, no liv. 4, Tít. 67, § 8) e Filipinas (de 1603, no liv. 4, Tít. 43, § 9). As 

Ordenações Filipinas (1.603) consagravam, pela primeira vez, a preocupação com a preservação do meio 

ambiente, pois proibiam a caça e pesca nos períodos de reprodução das espécies, protegiam as espécies 

florestais, em especial as plantas frutíferas e regulamentavam o controle das queimadas (TRECCANI, 2006, 

p. 30). 
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de compra e venda que à época era proibido, enquanto perdurou o procedimento de 

doações (DINIZ, 2005).  

Guimarães (1989) descreve sobre a ineficiência de fiscalização da gestão das 

terras por parte da Entidade Pública, que pode ser entendido como desleixo proposital 

para favorecer os latifundiários ou senhores com grandes condições econômicas, tanto 

que muitos nem cumpriam os requisitos das sesmarias e nem sofriam as “penalidades” 

impostas pela Coroa, como Guimarães (1989, p. 58-59):  

Das faltas de medições nasceu a maior desordem, porque ciente ou 

incidentemente foram os posseiros entrando, e quanto mais descobertas nas 

regiões, foram mais bem conhecidas as localidades, grandes estabelecimentos 

existiam já nas terras concedidas. E por essa mesma ignorância que tinha 

muitas vezes o posseiro do que compreendia o concedido, novas concessões 

de sesmarias se verificaram dentro das já concedidas, e quando o tempo 

mostrou o erro os estabelecimentos já estavam feitos. Desta marcha, nasceram 

mais demandas do que se deram sesmarias no Brasil, e se excetuarmos um ou 

outro sesmeiro que mediu e realizou em toda a terra que lhe fora dada, grande 

parte deixou cair as sesmarias em comisso, e o maior número contentou-se com 

cultivar uma parte delas (GUIMARÃES, 1989, p. 58-59).  

E em detrimento desses “posseiros ou intrusos” (englobava os estrangeiros), como 

passaram a ser conhecidos, favoreceram para o colapso da sesmaria. Necessitando de 

novas medidas para “acautelar e defender os privilégios da propriedade latifundiária” 

(GUIMARÃES, 1989, p. 59). Ocasião que acarretou o “desenvolvimento de dois tipos 

menores de propriedade rural: propriedade capitalista e propriedade camponesa” 

(GUIMARÃES, 1989, p. 59). Pois para a época, no caso da primeira, “propriedade 

capitalista” seriam os agricultores mais estruturados e com baixas quantidades de terras, 

já o segundo, “propriedade camponesa” seriam os agricultores camponeses (agricultores 

familiares nos dias atuais) que possuíam baixa estrutura e viviam basicamente de culturas 

rudimentares. 

Assim, em virtude dessas irregularidades, surgem meios legais para tentar conter 

esses atos ilícitos que vinham ocorrendo crescentemente nessas doações. Como no caso 

do Alvará de 03 de março de 1770 (procedimentos para a sesmaria) concedido por D. 

José I, que abordava e impunha um “passo a passo” para a concessão das sesmarias, 

posteriormente advindo o Alvará de 05 de outubro de 1795 (Diploma Final das Sesmarias) 

expedido pela Rainha Dona Maria I, que objetivava pôr fim às irregularidades e desordens 

nas doações. Neste último alvará, a Rainha legislava que os sesmeiros deveriam realizar 

as devidas medições e registros das sesmarias concedidas, para que, assim, facilitasse o 

controle e fiscalização por intermédio da Coroa e, em decorrência disso, tentar conter o 

avanço dos posseiros (PINTO JUNIOR; FARIAS, 2007a, p. 45-47). 
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Esse instituto da sesmaria, introduzido na legislação brasileira, objetivou de certa 

forma, a implementação “como forma de assegurar a própria colonização, não se 

cogitando, alhures, resolver a questão do acesso à terra e de seu cultivo, mas tão somente 

regularizar a colonização. Isso fica evidente quando se analisa o procedimento pelo qual 

se dava o pedido de sesmaria” (LAMBURGUINE, 2018, p. 39 e 40), que é referente ao 

já citado Alvará de 03 de março de 1770, sobre os tais procedimentos. 

Assim, tem-se o desfecho com o argumento de Sueyoshi (2007):  

Podemos dizer que as sesmarias foram o marco inicial no ordenamento jurídico 

luso-brasileiro de normas de cunho agrário. O seu cerne ainda permanece no 

nosso ordenamento, ressaltando a função social da propriedade imobiliária 

rural, uma vez que a efetiva produção de gêneros alimentícios e a distribuição 

equânime da terra são o norte da nossa política agrária (capítulo III, Título VIII, 

da constituição Federal, de 1988; §1º, art. 2º, Lei n. 4.504, de 30 de novembro 

de 1964 – Estatuto da Terra.). Por outro lado, a Lei de D. Fernando, há mais 

de 600 anos, tem presente no seu âmago uma necessidade existencial do ser 

humano, embora hoje seja chamada de segurança alimentar e definida na 

recente Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006: a garantia de existir sempre 

alimentos suficientes para saciar a fome de todos os cidadãos (SUEYOSHI, 

2007, p. 710).  

Desde o começo das sesmarias, “o tempo e o trabalho sempre foram as grandes 

referenciais para os posseiros, pois o decurso dos anos consolidava as posses e seu 

abandono as entregava a um outro ocupante” (TRECCANI, 2006, p. 70).  

A Sesmaria, fora um instrumento de direito para o acesso à terra que perdurou no 

percurso do período colonial até o “grito” de independência. Martins (1980a, p. 70-71) 

acrescenta que:  

“[...] A sesmaria não tinha os atributos da propriedade fundiária de hoje em 

nosso país. A efetiva ocupação da terra, com trabalho, constituía o requisito da 

apropriação, revertendo à Coroa o terreno que num certo prazo não fosse 

trabalhado. Num país em que a forma legítima de exploração do trabalho era a 

escravidão, e escravidão negra, os "bastardos", os que não tinham sangue 

limpo, os mestiços de brancos e índias, estavam destituídos do direito de 

herança, ao mesmo tempo em que excluídos da economia escravista. Foram 

esses os primeiros posseiros: eram obrigados a ocupar novos territórios porque 

não tinham lugar seguro e permanente nos territórios velhos. Eram os 

marginalizados da ordem escravista que, quando alcançados pelas fazendas e 

sesmarias dos brancos, transformavam-se em agregados para manter a sua 

posse enquanto conviesse ao fazendeiro ou então iam para frente, abrir uma 

posse nova. A posse no regime de sesmarias tinha um cunho subversivo” 

(MARTINS, 1980a, p. 70-71). (grifos nosso). 

Os favorecidos pelas sesmarias, considerados poderosos, não respeitavam esta 

normativa no que tangia em tornar a terra produtiva ou em trabalhá-la, sendo postergado 

esse princípio de que “não se devia dar a uma pessoa tratos de terra superiores aos que 

pudesse aproveitar. Tornou-se costume as pessoas mais afortunadas receberem grandes 

sesmarias, para depois reparti-las, por venda, entre os povoadores” (GARCIA, 1958, apud 
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TRECCANI, 2006, p. 42). Nesse viés de favorecimento dos poderosos, que normalmente 

recebiam as concessões por “favoritismo dos agentes da Coroa Portuguesa e, depois, 

também por agentes dos governos imperiais do Brasil, gerou a classe privilegiada dos 

detentores de imensas terras que nem sempre eram razoavelmente aproveitadas e muitas 

vezes nem ao menos ocupadas” (SANTOS, 1983, apud TRECCANI, 2006, p. 42). 

Critério este sobre favorecimento dos poderosos que parece prevalecer, através de 

alterações de documentos públicos, como será dialogado nos resultados sobre a Fazenda 

Acaba Vida. 

Com o advento da Resolução n. 76, de 17 de julho de 1822, Dom Pedro de Orleans 

e Bragança, que acatou o pedido feito pelo lavrador mineiro José Manoel Dias - que pedia 

a legalização da posse de terras que detinha há mais de 20 anos e, na qual, residia com 

sua família - e em virtude disso, o Imperador decidiu por suspender esse instrumento 

jurídico, no qual “o sesmeiro antes recebia o título para depois receber a terra e ser 

obrigado a explorá-la, que começou a vigorar o registro de posse, no qual o posseiro 

explorava e beneficiava-se da terra e só posteriormente a legalizava, tendo assim 

reconhecido seu direito pelo poder público” (TRECCANI, 2006, p. 70). 

Um ano após a mencionada Resolução, o Imperador D. Pedro profere a Provisão 

da Mesa do Desembargo do Paço de 22 de outubro em 1823, que confirmou a suspensão 

e, com isso, interrompeu os registros das sesmarias até a convocação da Assembleia Geral 

Constituinte e Legislativa do Império, que deveria ser acatado e respeitado pelos 

governantes provisórios das províncias do Império, até que pudessem regular esta 

matéria. 

Com isso, dá-se início a um período obscuro, em detrimento de não haver 

normativas que regulassem especificamente o direito de propriedade privada da terra. Isso 

viria por favorecer os posseiros, para um aumento drástico de apossamento de terras que 

posteriormente acabaram por serem legalizadas (como se verá), além da ampliação das 

propriedades que já eram grandes, como também a consolidação das oligarquias 

nacionais. Esse período ficou conhecido por muitos “como ‘Império de Posses’ ou ‘Fase 

Áurea do Posseiro’, pois não havendo nenhum tipo de normatização e regulamentação de 

terras, a posse tornou-se a única forma de aquisição de terras” (PINTO FILHO; FONTES, 

2009, p. 66). 

No ano seguinte, em 25 de março de 1824, foi promulgada a Constituição Política 

do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador 
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Dom Pedro I, na qual, continha em seu corpo o Art. 179 e inciso XXII, que abordava 

sobre a propriedade e resguardos:  

Art. 179 – A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos 

Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade, são garantidas pela Constituição do Império, pela maneira 

seguinte.  

XXII – É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se 

o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da Propriedade do 

Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A Lei marcará os 

casos em que terá que lograr esta única exceção, e dará as regras para se 

determinar a indenização (BRASIL, 1824c). (grifo nosso) 

Mesmo com a promulgação de uma constituição que abarcava bem singelamente 

o direito de propriedade, fez-se de uma forma que acabou por provocar ainda mais 

“discórdia” entre as pessoas que detinham o direito ou a posse de terras sem qualquer 

registro. Como se verificou no grifo do artigo na citação anterior, dando amplos poderes 

e liberava os detentores de terras, de qualquer condição exigível referente ao registro.  

Criou-se, desta maneira, uma situação paradoxal: de um lado a Constituição 

garantia o direito pleno de propriedade, do outro precisava ser aprovada uma 

lei complementar que regulamentasse a matéria. [...] Desta maneira, favoreceu-

se o regime do mais forte, da lei da selva (ou do estado hobbesiano que definia 

o homem como: homo, hominis lupus) onde quem tinha maiores condições 

poderia se apoderar de maiores quantidades de terras. Grandes e pequenos 

posseiros eram iguais perante a lei, mas esta isonomia legal revelou-se fictícia, 

pois os primeiros tinham muito mais condição de ampliarem suas já extensas 

posses. Além disso, não foi previsto nenhum mecanismo para reincorporar ao 

patrimônio público as terras que tinham sido subtraídas contrariando 

dispositivos legais vigentes (TRECCANI, 2006, p. 71). (grifo do autor) 

Dessa maneira, permitiu-se que todos os títulos de sesmarias, sejam eles, 

concedidos ou através de grilagens, chamadas de “posses mansas e pacíficas”, fossem, 

com isso, legalizadas por aqueles que as grilaram, por causa da Lei de Terras sancionada 

anos depois, em 1850. Entretanto, essas ilegalidades ocorrentes até o avigoramento desta 

lei, não poderiam mais ocorrer, como também a venda das terras devolutas em hasta 

pública. Isso tudo interferiu a tal ponto que afetou a estrutura fundiária nacional e causou 

implicações ao poder público, além do impacto aos lavradores imigrantes.  

Dessa concentração de propriedade na mão de poucos, resultou o abandono da 

agricultura nos campos, a estagnação ou falta de desenvolvimento das 

construções urbanas, pobreza e dependência de grande parte da população, que 

não achava campo à sua atividade, nem meios de se tornar proprietária, e 

finalmente as dificuldades, que hoje cercam a administração pública para 

oferecer aos imigrantes colocação cômoda e apropriada e que os prenda ao país 

onde vieram procurar condições de existência mais favoráveis, do que as que 

na pátria se lhes deparavam (PIAZZA, 1975, p. 628 e 629 apud 

LAMBURGINI, 2018, p. 46). 
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Após a extinção das sesmarias, num intervalo de quase 30 anos sem legislação 

específica que regulasse e resguardasse aos proprietários ou possuidores (minifundiários, 

latifundiários ou outros) suas terras e seus direitos a esses bens, eis que surge a  Lei de 

Terras n. 601 de 18509, sancionada pelo Imperador Dom Pedro II, a qual passa a regular 

em seu art. 4º (doações e concessões pelo Império) e art. 5º (posses ou grilagens sem 

violência), sobre a propriedade da terra que fora adquirida dentre as várias maneiras à 

época, como se lê: 

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral 

ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e 

morada habitual do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou do quem os 

represente, embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, 

com que foram concedidas. 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por 

ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem 

cultivadas, ou com princípio de cultura e morada habitual do respectivo 

posseiro ou de quem o represente, [...] (BRASIL, 1850). 

Mas a Lei de Terras teve uma tramitação bastante conturbada, da elaboração até 

ser sancionada, conforme descreve Neves (2019, p. 2): 

Em 1842 o ministro do Império solicitou a elaboração de propostas para 

projetos de legislação sobre sesmarias e colonização estrangeira, o projeto da 

seção foi encaminhado ao Conselho Pleno nesta instância sofreu poucas 

alterações. Em 1843 o projeto apresentado pelo ministro da Marinha Joaquim 

José Rodrigues Torres visava atender aos problemas centrais contidos na 

proposta formulada na seção do ano anterior, porém, esse projeto demorou 

anos para ser definitivamente aprovado, sofrendo inúmeras interrupções 

(NEVES, 2019, p. 2). 

Após a sua entrada em vigor, a Lei propiciou a legalização de terras e favoreceu 

principalmente os grandes proprietários pelo seu poder aquisitivo. Já Assunção (1983) 

dialoga uma visão distorcida, ao compreender que teria se beneficiado o lavrador humilde 

e desamparado, sendo uma “vitória” sobre o latifúndio, fato que não ocorreu e não 

passava de uma ilusão. 

Em detrimento da Lei de Terras visar e sistematizar a situação de “vácuo 

legislativo”, do caos e consequente confusão legislativa vivenciada na época, que “foi um 

dos instrumentos utilizados para, de um lado, garantir o acesso à propriedade aos que 

detinham os capitais necessários à sua compra e, do outro, frear o acesso à terra pelos 

negros que progressivamente estavam sendo libertados” (TRECCANI, 2006, p. 74), como 

 
9 Lei Eusébio de Queiroz ou Lei nº 581, foi promulgada em 4 de setembro de 1850 (15 dias antes da Lei de 

Terras), que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Sendo a aquisição através da compra, que possibilitaria os 

“ex-escravos” a aquisição de terras, mas não havia possibilidade em decorrência do poder aquisitivo dos 

latifundiários e com isso acabavam permanecendo como trabalhadores para esses latifúndios. 
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também os possuidores de pequenos “pedaços de terras”, os quais, como dito antes, eram 

empurrados conforme os grandes fazendeiros avançavam suas propriedades. 

Em 1854, cerca de 4 anos após a Lei de Terras, é sancionado o Decreto n. 1.318, 

para regulamentar a referida Lei n. 601 de 1850 sobre as terras devolutas ou terras 

públicas, em decorrência dos apossamentos, principalmente das terras públicas, já que a 

própria lei legalizava e em detrimento do governo não conter um registro das terras 

possuídas pelos proprietários e das que pertenciam ao Império. Legalização esta, que pode 

ser verificado no Art. 3º, parágrafos 1º e 2º, cumulado com Art. 5º da Lei de Terras e no 

Art. 24 com parágrafos do Decreto n. 1.318:  

Art. 3º São terras devolutas: § 2º As que não se acharem no domínio particular 

por qualquer TÍTULO LEGÍTIMO, nem forem havidas por sesmarias e 

outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso 

por falta de cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. 

(BRASIL, 1850). (grifo do autor) 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por 

ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem 

cultivadas, ou com princípio de cultura e morada habitual do respectivo 

posseiro ou de quem o represente, [...] (BRASIL, 1850). (grifo nosso) 

Art. 24. Estão sujeitas à legitimação: § 1º As posses, que se acharem em poder 

do primeiro ocupante, não tendo outro título senão a sua ocupação. § 2º As 

que, posto se achem em poder de segundo ocupante, não tiverem sido por este 

adquiridas por título legítimo. § 3º As que, achando-se em poder do primeiro 

ocupante até a data da publicação do presente Regulamento, tiverem sido 

alienadas contra a proibição do art. 11 da Lei nº 601, de 18 de setembro de 

1850 (BRASIL, 1854).  

Em detrimento do citado regulamento de 1854, fixou-se uma obrigação a quem 

fosse requerer um título de propriedade de terra, que deveria realizar e registrar a medição 

de sua propriedade (independente se era originária de sesmaria, grilagem, posse ou 

herança), além de estarem obrigados a darem o devido fim útil a terra, ou seja, torná-la 

produtiva. 

No “capítulo IX – Registro das Terras Possuídas” do Decreto n. 1.318, abordou-

se os procedimentos para registrar a propriedade rural, sendo dos arts. 91 a 107, que ficou 

conhecido como “Registro do Vigário ou Registro Paroquial”, que era obrigatório para 

comprovação e resguardos dos direitos. Entretanto, essa possibilidade dava brecha para 

quem fosse registrar, já que não exigia um documento que informasse ou confirmasse a 

posse, então quem fosse realizar o registro paroquial, poderia informar falsamente que 

estava em posse de terras, as quais poderiam não ser as suas ou poderiam ser advindas do 

Império (terras devolutas), de sesmaria, grilagem, invasão ou outro meio que através 

desse falso testemunho poderia tornar a posse lícita. Pois, o registro paroquial não passava 

de um meio de legitimar a posse ilícita, que equivaleria a uma usucapião.  
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Contudo, antes dessa lei agrária (registro das terras), existia um “Registro Geral 

Hipotecário”, introduzido em 1843 pela Lei Orçamentária n. 317, o qual legislava que: 

“art. 35 - Fica criado um Registro Geral de Hipotecas, nos lugares e pelo modo que o 

Governo estabelecer nos seus Regulamentos” (BRASIL, 1843). Posteriormente, sendo 

regulamentado através do Decreto n. 482 em 1846, conforme “art. 1º - [...], fica 

estabelecido em cada uma das Comarcas do Império, e estará provisoriamente a cargo de 

um dos tabeliões da cidade ou vila principal da comarca, que for designado pelos 

presidentes, nas províncias, precedendo informações dos Juízes de Direito” (BRASIL, 

1846).  

No entanto, esses decretos eram obrigatórios só para as relações hipotecárias, 

qualquer outra questão que não se relacionasse a esse tipo de assunto, não era registrado 

nesses livros. Caso contrário, até os registros de propriedade poderiam ter sido realizados 

nestes, pois teria favorecido para uma melhor organização antes mesmo da Lei de Terras 

de 1850. Em 1865, adveio o Decreto n. 3.453, que regulamentava o procedimento para 

registro das hipotecas, com uma melhor reestruturação desse procedimento. Essas 

modalidades de registros se assemelhavam ao registro cartorário atual, só que, 

infelizmente não ocorreu sua aplicação para outros registros públicos.  

No ano de 1890, surge o Decreto n. 451-B, que estabelecia o registro e transmissão 

de imóveis e introduziu o Registro Torrens.  No mesmo ano também é sancionado o 

Decreto n. 955-A, que regulamentava o Registro Torrens no Brasil para registrar as 

propriedades, o qual continha algumas semelhanças do Decreto n. 3.453 de 1865. Porém, 

este também submeteu as terras públicas ao mesmo plano que as particulares, desde que 

contivessem alguma alienação. Mas o Registro Torrens não conseguiu organizar esse caos 

referente aos títulos de propriedade rural.  

Em 15 de novembro de 1889 ocorre a Proclamação da República Brasileira, que 

foi por intermédio de um Golpe de Estado político-militar, com a instauração do sistema 

de governo republicano presidencialista, que acabou com a monarquia e destituiu o 

imperador D. Pedro II. Tal ato foi liderado pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, 

que assumiu o poder no país. Em virtude disso, sendo promulgada a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, em 24 de fevereiro de 1891, que reforçou o 

alegado na constituição anterior (Constituição do Império de 1824), conforme se visualiza 

no art. 6410, parágrafo único e art. 72, §17, sobre a plenitude na propriedade:  

 
10 “As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a 

bem da exploração deste ramo de indústria” (PINTO JUNIOR; FARIAS, 2007b, p. 28). 
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Art. 64. Pertencem aos Estados às minas e terras devolutas situadas nos seus 

respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 

indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares 

e estradas de ferro federais. 

Parágrafo único. Os próprios nacionais, que não forem necessários para o 

serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo território 

estiverem situados. (BRASIL, 1891). (grifo nosso) 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 17. O direito de 

propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia (BRASIL, 

1891). (grifo nosso) 

  A Constituição de 1891 deu início a um novo momento legislativo, sendo que a 

União delegou a obrigação ou competência legislativa para os estados (já divididos), os 

quais ficariam obrigados de promulgar e organizar seus serviços sobre a terra, para 

normatizar da melhor forma que conviesse a cada estado. Assim, a União ficaria somente 

encarregada de instituir normativas referentes às faixas de fronteiras e à faixa marítima. 

Silva (1996a, p. 249) informa que nesse período de transição:  

[...] pode-se considerar que, de 1897 a 1911, o governo federal absteve-se, na 

prática, de implementar uma política de ocupação das terras devolutas e 

deixou-as nas mãos dos governos estaduais, em atendimento aos anseios das 

oligarquias regionais. Nesse período, portanto, a história da apropriação 

territorial esteve fundamentalmente vinculada à história de cada uma das 

antigas províncias, agora transformadas em estados. Cada estado regulou, por 

meio da sua Constituição e de uma legislação específica, o problema da terra 

(SILVA, 1996a, p. 249).   

 Após a Constituição de 1891, surge depois de 15 anos o primeiro Código Civil 

(CC) dos Estados Unidos do Brasil, com a Lei n. 3.071 em 1916, que em seus inúmeros 

artigos, abordava o direito de propriedade e de forma paliativa os registros imobiliários 

urbanos ou rurais. Consequentemente, se inicia um novo resguardo jurídico para os 

proprietários, além de o código civil reforçar nos artigos 524 e 525 que, a posse da 

propriedade é plena e garante ao possuidor o direito de usar, gozar e dispor do imóvel 

como bem entender.  

Critérios estes, que já estavam indiretamente na constituição, como também, 

constava no corpo de normas do CC, o Capítulo XI, na Seção VI, que tratava de artigos 

relacionados a Registros de Imóveis (arts. 856 a 862) e trazia o “Art. 676 - Os direitos 

reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem 

depois da transcrição ou da inscrição, no registro de imóveis, dos referidos títulos (arts. 

530, I, e 856), salvo os casos expressos neste Código” (BRASIL, 1916). Ou seja, 

reforçava a posição de que a partir de 1916, as transmissões ou aquisições de bens imóveis 

deveriam passar por um registro geral de imóveis, o qual ficaria encarregado de guardar 
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e resguardar aos donos, os direitos das posses legitimadas/registradas. Em decorrência 

disso, forçou os pequenos possuidores de terras a competir com os grandes fazendeiros 

na disputa por terras, no que se refere ao preço, pelo fato dos grandes deterem maior poder 

aquisitivo.  

Entretanto, um ano antes de vigorar o CC dos Estados Unidos do Brasil, o país 

deu início a um novo momento de vacância legislativa de âmbito nacional, referente às 

Terras Devolutas, permanecendo sem legislação específica de 1915 a 1946.  

Essa matéria era legislada pelo Decreto n. 10.105 de 1913, mas fora suspensa pelo 

Decreto n. 11.485 de 1915. Desta forma, a União empurrou para cada estado a 

responsabilidade de regular a matéria, assemelhando-se assim à vacância legislativa 

(sobre a questão da terra) anteriormente ocorrida de 1822 a 1850, período de cerca de 30 

anos sem norma específica de amplitude nacional. 

Já no segundo caso de vacância não foi diferente, também foram 

aproximadamente 30 anos sem legislação específica até o então surgimento do Decreto-

Lei n. 9.760, em 1946, sobre terra devoluta, este que foi posteriormente regulamentado 

administrativa e judicialmente pela Lei n. 6.383 de 1976.  

Com isso, cada estado11 brasileiro poderia legislar como bem entendesse, já que 

antes dessas normas não existia algo de amplitude nacional que impusessem limites ou 

critérios, ou seja, em um estado o mesmo assunto poderia ser penalizado e em outro não. 

Além disso, dentro desse lapso temporal de quase 30 anos sem legislação nacional 

própria, fazia-se jus à artigos de diferentes normas e de diferentes constituições federais. 

Apesar desta vacância e através do auxílio da Lei de Terras (que perdurava), havia a 

possibilidade de posse de terras devolutas por particulares, uma vez que a referida lei as 

legalizava, desde que as tornassem produtivas e construíssem nelas as moradias, 

conforme o exposto no §1º do art. 5º:  

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por 

ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem 

cultivadas, ou com princípio de cultura, e morada habitual do respectivo 

posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes: 

§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, 

compreenderá, além do terreno aproveitado ou do necessário para 

pastagem dos animais que tiver o posseiro, outro tanto mais de TERRENO 

DEVOLUTO que houver contíguo, contanto que em nenhum caso a extensão 

total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou criação, igual às 

 
11 No caso do estado de Goiás, no que se refere à Terras Devolutas, não foi diferente, sancionando a Lei n. 

1.448 em 1956 e posteriormente legislado pela Lei n. 18.826 de 2015 (vigente), já sobre a matéria foi 

regulamentado pelo Decreto n. 4.811 de 1997 e revogado pelo regulamentado pelo Decreto n. 8.576 de 

2016 (vigente). 
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últimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha (BRASIL, 1850). 

(grifo nosso) 

A administração realizada pelos estados nessas terras recebidas da União e as que 

estavam em poder da mesma, não foi eficiente, conforme argumento Zanatta (1984, apud 

JONES, 1997, p.190): 

A experiência no trato das terras públicas tem demonstrado que uma 

significativa parte dos Estados, não souberam dar a devida destinação às 

terras devolutas incorporadas ao seu patrimônio. Alguns as conduziram com 

próprios federais, com próprios estaduais e até com terrenos de marinha. 

Outros titularam a mesma área mais de uma vez, havendo também diversos 

casos de alienação por um Estado de terras devolutas pertencentes a outro 

(...). Mudou também de modo substancial, a sistemática de alienações de 

terras públicas: o que antes era para ser regularizado em função de morada 

habitual e exploração efetiva deu lugar aos processos de aquisição de terras 

mediante requerimento (ZANATTA, 1984, apud JONES, 1997, p.190). (grifo 

do autor) 

Em detrimento das constituições federais brasileiras (de 1891 e posteriores até a 

de 1967) estarem acima das leis estaduais, respaldavam e resguardavam aos proprietários 

com a afirmação de que os direitos de propriedade são plenos. Mas sempre abordavam de 

forma breve em seu corpo sobre a propriedade rural e terras devolutas. Como na 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 (artigos: 20, 21, 113, 

125, 126, 129, 130 e 166), Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 (artigos: 

36, 37, 122, 148, 155 e 165), Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 (artigos: 

34, 35, 141, 147, 156 e 180) e a Constituição do Brasil de 1967 (artigos: 4º, 5º, 22, 91, 

150, 157 e 164) como apresenta Pinto Junior e Farias (2007b, p. 29-33, 36-38). 

Martins (1994, p. 13, 80) descreve que: 

A propriedade da terra é o centro histórico de um sistema político persistente. 

Associada ao capital moderno que deu a esse sistema político uma força 

renovada, que bloqueia tanto a constituição da verdadeira sociedade civil, 

quanto da cidadania de seus membros [...]. O empresário pagava pela terra, 

mesmo quando terra sem documentação lícita e, portanto, produto de grilagem, 

isto é, de formas ilícitas de aquisição. Em compensação, recebia gratuitamente, 

sob a forma de incentivo fiscal, o capital de que necessitava para tornar a terra 

produtiva. O modelo brasileiro inverteu o modelo clássico. Nesse sentido, 

reforçou politicamente a irracionalidade da propriedade fundiária no 

desenvolvimento capitalista, reforçando consequentemente, o sistema 

oligárquico nela apoiado [...] (MARTINS, 1994, p. 13, 80). 

E por fim, a questão do direito de propriedade como se verificou, passou por 

inúmeras legislações até as que vigoram e permeiam essa matéria. Mas como na citação 

de Martins (1994), no decorrer da história, o país transpassou pelas décadas e continuou 

por empurrar os defeitos e problemas decorrentes do meio agrário, ou seja, “tapar o sol 

com a peneira”, pois buscavam e ainda continuam na mesma visão de tentar resolver os 

problemas com um certo favorecimento. Nesse raciocino que era conivente ao desleixo 
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normativo e com enfoque de benesses aos grandes proprietários de terras, que distorcia e 

reforçava a irracionalidade fundiária de um meio oligárquico, advém Martins (1998, p. 

04) que descrever: 

Aqui, a propriedade da terra se institucionalizou como propriedade territorial 

capitalista, presidiu o processo de instauração, difusão e consolidação do 

capitalismo entre nós, acasalou terra e capital, concentrou a repartição da 

mais-valia e avolumou a reprodução ampliada do capital. Foi o modo de 

acelerar a entrada do país no mundo moderno, o recurso compensatório da 

pilhagem colonial que nos condenara ao atraso, o modo de acumular mais 

depressa para mais depressa se modernizar (MARTINS, 1998, p. 04). (grifo 

nosso) 

Como dito, as que vigoram atualmente, como no que tange sobre a terra, que antes 

era a Lei de Terras de 1850, agora é legislado pelo Estatuto da Terra - ET Lei n. 4.504, 

de 1964, que adveio com uma ampla mudança na sua estrutura e contexto12. Mas a 

promulgação dessa lei foi no período da ditadura militar, com o intuito principal de conter 

as disputas ocorridas entre proprietários e “sem terras”, que se agravavam. Como 

argumenta Martins (1986, p. 61): 

O Estatuto da Terra, no meu modo de ver, é basicamente uma proposta de 

munir o Estado de instrumentos que lhe permitam administrar os conflitos 

sociais no campo e [...] permitir o controle e a administração das lutas pela 

terra. [...]. O problema não é promover, quando for o caso, a redistribuição da 

terra, mas evitar que o problema da terra constitua mediações políticas que 

envolvam necessariamente uma redefinição do pacto político que sustenta o 

Estado (MARTINS, 1986, p. 61). 

Nesse linear Lopes, (1994, apud TRECCANI, 2006, p. 143) acrescenta que: 

Reconhece o valor teórico do Estatuto, mas lamenta a falta de vontade de 

aplicá-lo: O grande problema é que o Estatuto da Terra, mesmo com as 

desfigurações posteriores e suas deficiências, poderia ter trazido benefícios 

concretos ao meio agrário brasileiro, caso tivesse sido cumprido integralmente. 

Faltou decisão política (LOPES, 1994, apud TRECCANI, 2006, p. 143). (grifo 

do autor) 

Após a ditadura militar13, mas ainda recente, surge a Constituição da República 

Federativa do Brasil em 198814, com uma visão mais abrangente e igualitária, de 

resguardo dos direitos jurídicos e sociais, independente da condição econômica. Além de 

dar mais força e rigidez nas obrigações que tangem sobre a propriedade (urbana e rural).  

 
12 Como a abordagem de: I – Princípios e definições; II – Acordos e convênios; III – Terras públicas e 

privadas; IV – Reforma agrária e os objetivos com as formas de acesso a propriedade rural; V – Distribuição 

de terras; VI – Financiamento da reforma agrária; VII – Administração e execução da reforma agrária; VIII 

– Política de desenvolvimento rural; IX – Da colonização; X – Assistência e proteção a economia rural; XI 

– Do uso ou posse temporária da terra. 
13 A ditadura militar no Brasil perdurou de 1964 a 1985. 
14 Arts. 1º ao 4º; Art. 5º caput e incisos XXII, XXIII, XXIV, XXVI e LV; Art. 20, incisos e parágrafos; Art. 

22, inciso II; Art. 26; Art. 170, incisos e parágrafos; Arts. 184 a 191; Art. 225, parágrafos e incisos; Arts. 

231 e 232; Art. 243 e parágrafo único; Arts. 49 a 51 da ADCT; Art. 68 da ADCT.  
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Cabral (2009) descreve que o Estado passou a buscar uma postura alinhada ao 

bem-estar social dos particulares, com a mudança do caráter passivo para um mais ativo, 

que antes era ignorado pelo Estado liberal. Dessa forma, com uma atuação mais efetiva 

para garantir os direitos fundamentais e sociais, como pode ser visto na promoção dos 

valores constitucionais15 (dignidade da pessoa humana, direito à saúde, à educação e 

outros), que se transformou em instrumento normativo das disposições sociais.  

 

2.2.  FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL 

No que tange à legalidade e aplicabilidade desses princípios, começou a ser 

abordado de forma ampla na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, no “art. 

147 - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com 

observância do disposto no art. 141, § 1616, promover a justa distribuição da propriedade, 

com igual oportunidade para todos” (BRASIL, 1946a).  

Com a sanção do ET - Lei n. 4.504/1964, passou a ser abarcado em alguns artigos 

os requisitos e obrigações para a efetividade deste princípio, para que os proprietários de 

imóveis rurais ficassem atentos e obrigados ao seu cumprimento, conforme expresso no 

ET, art. 18, alínea “a”: “Condicionar o uso da terra à sua função social” (BRASIL, 1964b). 

Além das terminologias “função social” e “Justiça Social” estarem expressos na 

Constituição do Brasil de 1967, no “art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a 

justiça social, com base nos seguintes princípios: inciso III - Função social da 

propriedade” (BRASIL, 1967).  

Como informado, a função social no ET é abordada no corpo da normativa em 

vários artigos, sendo:  

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista 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. § 2° É dever do Poder Público: [...]; b) zelar para que a 

propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para 

o seu racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do 

trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar 

coletivo. [...]. 

 
15 Art. 6º, caput da CF/1988. 
16 CF/1946, art. 141, § 16: Informa que será garantido o direito de propriedade, salvo nos casos de 

desapropriações (BRASIL, 1946a). 



 

 

33 

 

Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função 

social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição 

Federal e caracterizado nesta Lei. 

Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de 

ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social. (BRASIL, 

1964b). (grifo nosso) 

Já na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), ocorre a 

exclusão do termo “justiça social” que tem um caráter redistributivo, por visar a busca do 

bem-estar de todos, diferente do termo “função social” do imóvel que tem um caráter 

produtivo, melhor eficiência da terra. Tanto que a CF/1988 (vigente) tratou inúmeras 

vezes em seu corpo do termo “função social”, como no art. 5º, inciso XXIII; art. 170, 

inciso III; art. 184 caput; art. 185, parágrafo único e art. 186, caput, como se segue:  

Art. 5º, inciso XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

Art. 170, inciso III - função social da propriedade; 

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, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 

segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e 

fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. 

 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

[...] (BRASIL, 1988). 

E ao realizar uma junção, pode se constatar que o ET foi um pouco mais além que 

a CF/88 do Brasil, mas ambas dialogam que a propriedade rural deverá cumprir critérios 

de utilização e de eficiência, que visam o bem-estar social e a produtividade da terra sem 

infringir normativas ambientais, caso contrário o proprietário poderá sofrer 

desapropriação por interesse social descumprido. 

Em 1993, surge o regulamento dos dispositivos constitucionais referente à 

Reforma Agrária através da Lei n. 8.629, a qual abarca o critério da Função Social da 

Propriedade em seu corpo normativo para um reforço da sua obrigatoriedade. Mas 

também não arguiu em nenhum momento sobre a terminologia “justiça social”, já que a 

reforma agrária é uma das políticas públicas que visa atender os mais necessitados do 

meio rural.  

Após essa breve explanação das normativas brasileiras que respaldam esse 

princípio, a respeito do imóvel rural, vale agregar a informação referente à sua função 

social ter surgido na antiguidade através do pensamento filosófico do grego Aristóteles, 

o qual asseverava que o homem detinha o poder sobre seu bem, mas este deveria atender 

os objetivos sociais de sua comunidade (LISITA, 2004). 
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Para Maia, Fideles e Medina (2018, p. 241) a função social é descrita como 

“aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do ambiente, observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

trabalhadores”. Eles acrescentam também que há possibilidade de o proprietário discordar 

do cumprimento destes, para que não seja desapropriada a propriedade (MAIA; 

FIDELES; MEDINA, 2018, p. 242). BULOS (2018, p. 627) acrescenta que “a função 

social da propriedade é a destinação economicamente útil da propriedade, em nome do 

interesse público. Seu objetivo é otimizar o uso da propriedade, de sorte que não possa 

ser utilizada em detrimento do progresso e da satisfação da comunidade”. Outro grande 

jurista brasileiro que descreve este princípio constitucional é Marés (2010, p. 181): 

A terra é a grande provedora das necessidades humanas. É da terra que todos 

os povos tiram o seu sustento, sua alegria, seu vestuário e sua arte. Não apenas 

a terra que germina o grão, mas a que fornece os minerais, o barro dos objetos, 

o ferro do machado e o abrigo às intempéries se liga ao ser humano para criar 

sua cultura, mística e espiritualidade. Por isso, no processo de transformação 

da riqueza natural em objetos da riqueza humana, a fonte é sempre a terra e a 

natureza que a acompanha (MARÉS, 2010, p. 181). 

Esse princípio constitucional brasileiro só passou a ser aplicado de forma legal e 

regulamentado com mais amplitude após o Estatuto da Terra, que foi reforçado e 

ampliado pela Constituição Federal de 1988. Contudo, este já vinha sendo utilizado nas 

normativas de alguns países com terras a serem “adquiridas por ação de conquista, com 

exceção da França, Inglaterra e Portugal, onde o domínio já estava embasado” (MARÉS, 

2010, p. 184).  

Um breve levantamento histórico sugere que tal princípio ocorreu no início do 

século XX, mais precisamente no ano de 1917, em virtude da promulgação da 

Constituição Mexicana, que representou o marco inicial para a prática de um direito 

cultural mas também político e social que propiciou o surgimento de uma vertente mais 

socialista, decorrentes de várias lutas sindicais e de outras entidades no México, por causa 

de desigualdade e injustiças contra a classe operária, praticada pela classe empresarial. E 

com isso, favoreceu à inserção posterior da Constituição Alemã em 1919, que também 

abarcou este princípio (CARVALHO, 2007, p. 123), por vislumbrarem sua necessidade.  

Carvalho (2007) acrescenta um argumento que se faz pertinente, “o direito é 

humano e fundamental, porque, sem ele, não há como viver. A vida se torna possível ser 

sustentada, se há um trabalho digno e uma propriedade que viabilize a que o homem, dela, 
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possa extrair os bens, para sobreviver e estabelecer sua residência e moradia” 

(CARVALHO, 2007, p. 125). 

Essa necessidade da terra ter que cumprir um critério de produtividade foi 

impulsionado por outros fatores históricos ocorridos no início do século XX, sendo a 

questão do pós Primeira Guerra Mundial17 e pouco tempo depois por advir a crise na 

Bolsa de Valores de Nova York (1929), nos Estados Unidos da América, que acarretou 

uma grave crise econômica e, com isso, se objetivou estimular mudanças, como no caso 

do Estado passar a interferir no domínio econômico, para garantir o emprego e a 

rentabilidade do capital. “As liberdades políticas liberais passaram a ser insuficientes, 

frente às necessidades materiais da população” (CABRAL, 2009, p. 124).  

Cabral (2009) agrega que isso acabou por redefinir a atuação do Estado, no sentido 

de ampliar suas obrigações para a busca de um “Estado de bem-estar social”, 

caracterizado pela sua intervenção na economia e na propriedade. Vale ressaltar que esse 

“bem-estar social” foi inserido na Constituição do Brasil de 1946, conforme o 

mencionado no art. 147 (CABRAL, 2009, p. 124).  

Entretanto, essa visão de Carvalho (2007) tangente sobre a busca de um Estado 

mais social, que se interliga com um ponto exposto por Cabral (2009) sobre “bem-estar 

social”. Pois, essas implementações de valores sociais para um bem maior, surgem por 

motivos que não estão expostos, mas ocultos, no sentido de que a burguesia não é uma 

senhora boazinha como se acreditava, pois só reconheceu a necessidade de uma busca 

pela igualdade para acalmar as desavenças com a classe operária. E mais, essas 

desavenças “são resultados do próprio inconformismo gerado pelas revoltas sociais, que 

surgiram, exatamente, em razão da opressão imprimida pela burguesia no meio rural, no 

meio urbano e nas fábricas”. 

Nesse linear, vem Guilherme José Purvin de Figueiredo (2004, apud 

CARVALHO, 2007, p. 90-91): 

A concepção de função social da propriedade está presente na filosofia 

positivista, que leva sempre o ponto de vista social em oposição à noção de 

direitos individuais. O conceito de função social da propriedade não guarda, 

porém qualquer afinidade com o pensamento socialista, seja na Obra de Comte, 

seja, na de Duguit. O cumprimento das funções sociais destina-se a pacificar 

relações sociais estabelecidas dentro de um sistema de rígida hierarquia e de 

perpetuação das desigualdades (FIGUEIREDO, 2004, apud CARVALHO, 

2007, p. 90 e 91). (grifo nosso) 

 

 
17 Primeira Guerra Mundial, iniciou em 28 de julho de 1914 e perdurou até 11 de novembro de 1918. 
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Já no caso do Brasil, conforme dialogado, sua compilação para que se pudesse 

estruturar na forma como vigora na atualidade, foi lenta.  

A lei brasileira demorou muito para recepcionar a função social como instituto 

qualificativo da propriedade da terra, e quando o fez não foi apenas tímido, 

mas francamente dissimulado. As constituições brasileiras do século XX 

(1934, 1937, 1946, 1967 e 1969) seguindo orientação internacional permitiram 

em seus textos que a lei promovesse uma intervenção na propriedade privada 

e nos contratos, na ordem econômica, enfim, estabelecendo políticas públicas 

de saúde, trabalho, desenvolvimento, educação, produção agrícola etc. 

(MARÉS, 2010, p. 190-191). 

Marés (2010, p. 187) argumenta que o “uso” é um direito que advém da posse da 

propriedade, já a “produtividade” é uma qualidade da terra que caracteriza a utilização. 

Independentemente da eficiência da terra, ou seja, se ela é ou não produtiva, isso não 

interfere no direito de posse, como era o caso do critério imposto pela Coroa quando 

introduzido o instrumento de sesmaria no Brasil, sendo a produtividade um requisito 

precário (ficando em segundo plano), ou seja, independentemente se a terra era fértil ou 

não, o que interessava era que fosse usada. “Por isso, exigir uso, voltando ao velho 

sistema, seria diminuir a propriedade, retirar-lhe o caráter capitalista de ser um bem 

disponível à vontade do titular. Quando o uso se torna o direito principal, a propriedade 

perde a dimensão que o capitalismo lhe empresta” (MARÉS, 2010, p. 187).  

Se o critério “uso” fosse utilizado como cerne central para a manutenção da 

propriedade, o sistema bancário perderia o interesse pela terra que poderia ser dada como 

garantia na obtenção de verbas, já que o banco não usa a terra, só o valor comercial que 

ela representa, em virtude de correr o risco de perdê-la (estas instituições financeiras, 

aceitam como garantia e quando recebem a terra para dar quitação a um crédito, de 

imediato colocam em hasta pública ou leilão).  

Marés (2010, p. 188) argumenta uma solução coerente, que agradaria a visão 

capitalista, a de manter a terra privada com sua característica de mercadoria, mas com a 

imposição da obrigação de torná-la produtiva e, dessa forma, o requisito “produzir” 

passaria a sobrepor-se ao direito de usar. 

Nesse raciocínio, TELLES (2014, p. 41) argumenta que:  

Quando o legislador constituinte criou o instituto da propriedade produtiva, 

objetivou a utilização racional de terras que pudessem colaborar com a geração 

de riquezas e visando atribuir um conceito à propriedade produtiva, 

estabeleceu critérios meramente objetivos baseados na produtividade média da 

região, o que nos leva a concluir que os proprietários rurais brasileiros, eram 

vistos como iguais, sendo que os próprios critérios de cobrança de tributos 

pelas Federações da Agricultura dos Estados e Sindicatos Rurais Patronais 

estabelecem a igualdade entre os proprietários (TELLES, 2014, P. 41).  
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Todavia, os proprietários de terras não podem ser considerados iguais, em da 

variedade no tamanho do bem18 (grande, média e pequena propriedade rural), além de 

muitos se encontrarem em condição de analfabetismo19, outros desprovidos de capital e 

meios tecnológicos para trabalhar a terra, a qual pode estar em diferentes estados de 

qualidade. Como também, por muitos, neste caso os pequenos, estarem sujeitos à perda 

das propriedades em decorrência de uma política fundiária favorável e focada nos 

latifundiários (grandes fazendeiros) e, com isso, fortificar o avanço destes sobre os 

pequenos agricultores familiares, que os obrigam a vender suas pequenas glebas de terras 

estimulando assim o crescimento da desigualdade por reduzirem as condições dos 

pequenos em poder competir no meio rural (TELLES, 2014). 

A Lei n. 8.629 de 1993 veio para regulamentar a reforma agrária, a qual traz em 

seu corpo o art. 6º, parágrafos §1º e §2º, que dispõem sobre a questão da produtividade 

da terra (eficiência produtiva). Esta questão é aferida da seguinte forma: Caput – 

Considera-se proveitosa ou lucrativa a terra que explorada economicamente de forma 

racional (respeite os critérios ambientais, trabalhistas e que promova o bem-estar social) 

e atinja graus de eficiência que serão fixados por um órgão federal (INCRA) da respectiva 

região. Em decorrência da variedade do tipo de terras e condições climáticas, o respectivo 

órgão deve fiscalizar o cumprimento; O §1º do Art. 6º: “estabelece que o Grau de 

Utilização da Terra (GUT), trata da medição da área efetivamente explorada pelo 

proprietário, que deverá ser igual ou superior a 80%” (INCRA, 2018, p. 98-100). O 

resultado do GUT é obtido através da divisão da “área efetivamente utilizada” pela “área 

aproveitável”, após com a multiplicação do resultado da divisão por 100 (cem) para 

transformação do valor em porcentagem: 

GUT (%) = Área efetivamente utilizada X 100 

Área aproveitável   

Já o §2º do Art. 6º refere-se ao Grau de Eficiência na Exploração (GEE), que 

deverá ser igual ou superior a 100%, utilizando-se a seguinte sistemática:  

GEE Produtos Vegetais =   Quantidade Colhida de Produtos Vegetais 

                  Índice de Rendimento 

 

 
18 Pequena Propriedade Rural: 1 a 4 módulos fiscais; Média Propriedade Rural: acima de 4 até 15 módulos 

fiscais; e Grande Propriedade Rural: acima de 15 módulos fiscais.  
19 Não detêm conhecimento linguístico ou teórico, mas possuem vasta experiência de vida e práticas 

adquiridas com o passar dos anos no campo. 
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GEE Produtos Pecuários =   Número Total de UA 

                             Índice de Lotação  

Onde, os índices de rendimento e de lotação devem ser estabelecidos pelo órgão 

competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea. A soma dos 

resultados obtidos nas fórmulas acima, dividida pela área efetivamente utilizada e 

multiplicada por 100 (cem), determina o Grau de Eficiência na Exploração. 

Logo, é interessante observar que o legislado no Art. 10, da abordada lei, 

acrescenta uma informação relevante sobre área aproveitável, para evitar distorções no 

entendimento de que não se incluirá nesse cálculo áreas ocupadas por: “pedras, pântanos, 

areia, lagos, rios, nascentes, áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e 

outras áreas inservíveis para a exploração agrícola ou pecuária. Assim como estradas, 

casas, galpões, currais, construções, instalações e outras benfeitorias” (INCRA, 2018, p. 

100).  

Todavia, caso o proprietário não esteja utilizando parte da terra ou não tenha dado 

destino à gleba de terra, seja por falta de condição econômica ou desinteresse 

momentâneo, mas que sejam aproveitáveis, então, esta será incluída no cálculo e em 

decorrência disso interferindo no resultado de forma negativa. Visto que, quanto maior a 

quantidade de glebas sem uso, menor será o percentual, ou seja, sendo menor que 100% 

o grau de eficiência na exploração e ficará sujeito a perda de parte ou da totalidade das 

terras, através da desapropriação para reforma agrária em virtude de descumprimento do 

princípio da Função Social da Propriedade Rural.  

Assim, com o objetivo de barrar o latifundiário, no sentido de evitar que estes 

cresçam cada vez mais e agreguem às suas propriedades vastas áreas de terras que, 

provavelmente, não será dado o devido fim útil e, com isso, irá descumprir o critério da 

função social. Cabe ao INCRA à fiscalização desses imóveis rurais, que estejam ou 

possuam terras sem destinação e, caso não cumpram com esses critérios, tomar-se-á às 

devidas providências. 

Entretanto, até o momento como se apresenta e é legislado sobre esse princípio 

constitucional, transparece haver base e estrutura para a efetiva aplicação legal, além da 

possibilidade de obrigar os proprietários de terras no que se refere ao seu cumprimento.  

Mas o jurista Marés (2010, p. 194-195) apresenta uma argumentação no sentido 

de haver uma certa fragilidade no que se refere à aplicabilidade deste princípio, ao arguir 

que com a promulgação da CF/88, a qual introduziu em seu corpo, o Art. 185, inciso II, 
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que aborda o critério da produtividade, sendo enganoso, por descrever que não estará 

suscetível a desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade que seja produtiva.  

Pela visão de Marés (2010), transparece que realizou uma análise embasada nos 

dizeres da CF/88, sem agregar as “entrelinhas”, pois, temos que concordar que só pelo 

caput do artigo no caso de propriedade produtiva, não ocorreria a desapropriação, mas 

em detrimento a isso, advém o parágrafo único, do mencionado artigo, acrescentar que “a 

lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o 

cumprimento dos requisitos relativos a sua função social” (BRASIL, 1988), sendo essa 

referida “Lei” a que regulamenta a reforma agrária de n. 8.629/93, que possibilita a 

desapropriação de propriedade produtiva após às análises do GUT e GEE.  

Assim, o imóvel neste caso, poderá ser desapropriado através de compra e venda, 

com indenização justa e prévia, no caso de o imóvel rural cumprir os requisitos, agora, 

caso não cumpra, a desapropriação20 será como sanção (como penalidade por descumprir 

a função social da propriedade e o interesse social maior). Todavia, estes estudos deverão 

ser levantados e fiscalizados pelo INCRA, fato este que depende de respaldo econômico 

do Governo Federal (verbas públicas), para proceder as atividades com mais vigor, já que 

ela é uma Autarquia Federal e que depende do Estado para manutenção da instituição. 

Dessa maneira, a instituição fica à mercê dos interesses políticos do Presidente da 

República, que poderá liberar ou restringir estímulos financeiros para realização de 

Políticas Fundiárias, a exemplo do atual presidente da república Jair Bolsonaro (2019 a 

2022), que cortou de maneira abominável os recursos destinados à reforma agrária, mas 

ampliou a verba destinada aos fazendeiros expropriados que obtiveram via judicial a 

elevação dos valores indenizatórios (BRASIL DE FATO, 2020). 

Outro fator questionável, que deve ser levado em conta, são os índices de 

rendimento e de lotação que compõem o cálculo do GEE que estão presentes em uma 

tabela da Instrução Normativa n. 11 de 2003. Esses índices foram apresentados pelo IBGE 

em 1975, ou seja, há mais de 40 anos (1975 a 2021), o que demonstra um verdadeiro 

descompasso com os índices de produtividade vivenciados na atualidade.  

Entretanto, há possibilidade de se promover a atualização desses índices de 1975. 

Mas necessita infelizmente, de dar início a um processo judicial, que será longo e moroso, 

por meio do qual um juiz federal irá requerer as análises e estudos de um lapso temporal 

da propriedade suspeita, só que, “por estes motivos são constantes as demandas por 

 
20 O tema sobre “desapropriação” será abordado posteriormente em outro tópico, com maior profundidade. 
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atualização dos índices legais de produtividade para que estes possam, de fato, voltar a 

medir a eficiência real da exploração agropecuária de um imóvel rural” (INCRA, 2018, 

p. 103). Esse é o entendimento que prevalece atualmente e pode ser visto em um 

julgamento realizado em 1996 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Ex-Ministro 

Relator Maurício Corrêa: 

Caracterizado que a propriedade é produtiva, não se opera a 

desapropriação-sanção, por interesse social para os fins de reforma agrária, 

em virtude de imperativo constitucional que excepciona, para a reforma 

agrária, a atuação estatal, passando o processo de indenização, em princípio, 

a submeter-se às regras constantes do inciso XXIV do art. 5º da CF, 

“mediante justa e prévia indenização” [MS 22.193, rel. p/ o ac. min. 

Maurício Corrêa, j. 21-3-1996, P, DJ de 29-11-1996] (STF, 2018, p. 1.596). 

(grifo nosso) 

Como se observa no julgado acima, o entendimento prevalece atualmente (visão 

do Supremo Tribunal), caso “cumpra” o critério da produtividade, a desapropriação será 

por outra modalidade, neste caso por “justa e prévia indenização”, mas se não cumprisse 

seria desapropriação por sanção (indenização sem correções monetárias e juros 

compensatórios). 

Com respaldo em outro julgamento mais atual, referente ao INCRA ter de realizar 

o levantamento dos dados, a decisão ocorreu em plenário, no Supremo Tribunal Federal 

em 2007, com o Ministro Relator Celso de Mello, referente à vistoria:  

Função social da propriedade e vistoria efetuada pelo INCRA. A vistoria 

efetivada com fundamento no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.629/93 tem por finalidade 

específica viabilizar o levantamento técnico de dados e informações sobre o 

imóvel rural, permitindo à União Federal - que atua por intermédio do INCRA 

- constatar se a propriedade realiza, ou não, a função social que lhe é inerente. 

O ordenamento positivo determina que essa vistoria seja precedida de 

notificação regular ao proprietário, em face da possibilidade de o imóvel rural 

– quando este descumprir a função social que lhe é inerente, vir a ser objeto de 

desapropriação-sanção, para fins de reforma agrária. (MS 23.032, rel. min. 

Celso de Mello, julgamento em 29-8-2001, Plenário, DJ de 9-2-2007.) No 

mesmo sentido: MS 24.307, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 21-11-

2002, Plenário, DJ de 9-2-2007 (STF, 2020). (grifo nosso) 

  A necessidade de o INCRA ter que ajuizar uma ação processual em todos os casos 

de desapropriação prejudica ainda mais os cofres públicos, pois a autarquia fica à mercê 

de denúncias ou informações recebidas, além de as análises serem, constantemente, 

contestadas pelos proprietários. Esse prejuízo seria minimizado, se o Governo Federal 

providenciasse a atualização da tabela constante na IN n. 11/2003. 

Dessa forma, verifica-se que o próprio Estado provoca gastos desnecessários por 

irresponsabilidades com legislações que ele sanciona, além de um descaso com as 

atualizações normativas que apresentam levantamentos quantitativos, que necessitam de 
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uma constante atualização. Por fim, há de se concordar que primeiro devemos buscar 

resolver os problemas para uma boa organização da sociedade de forma civil e racional, 

que favoreça e garanta o equilíbrio social entre os seres humanos, ao invés de colocar em 

primeiro plano as necessidades de satisfazer questões “mundanas”, como orgulho e 

vaidades, conforme pensamento de Marés (2010). 

 

2.3.  POLÍTICA FUNDIÁRIA  

Este critério no escopo da gestão pública, busca a elaboração como também a    

implementação de meios e técnicas para auxiliar no acesso do solo tanto urbano e rural, 

com o objetivo de efetivação dos direitos individuais e coletivos expressos na CF/88, com 

o envolvimento do financiamento, da regularização do domínio e da posse de terras, além 

de esquadrinhar as demais políticas de gestão territorial, solucionar conflitos originários 

das lutas decorrentes do acesso à terra e moradia. Como escrito, a política fundiária foi 

inserida na CF/88, com a abordagem da destinação de parte das terras públicas e 

devolutas21, que “deve harmonizar com a política agrícola e com o plano nacional de 

reforma agrária” (BULOS, 2018, p. 1566).  

Martins (2016) dialoga que a política fundiária difere da política agrícola, pois, 

esta decorre de critérios e regras que norteiam o desenvolvimento rural para a produção 

agrícola. Já a política fundiária é um de seus capítulos que visa à regularização da posse 

da terra com o uso adequado dela, além de objetivar a promoção do acesso da terra para 

os que se interessem e saibam produzir, dentro de uma sistemática, em decorrência desse 

imóvel ter uma função social, que almeja justamente a produção de alimentos para a 

sociedade.  

Bauer (2016, p. 107) apresenta um levantamento referente à problemática da 

questão fundiária brasileira, em detrimento da concentração das terras nas mãos de 

latifundiários e, sendo por esta ocasião, um dos motivos das políticas não avançarem de 

forma eficaz.  

Vivemos num país com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados de superfície, que representam 85022 milhões de hectares, dos quais 

371 milhões de hectares de solo classificados como de potencialidade agrícola 

 
21 E que as Terras Públicas estão compreendidas nas faixas de fronteiras do Território Nacional e do Distrito 

Federal ou terão alguma destinação pública, mas não podem ser vendidas ou usucapidas; já Terras 

Devolutas são às terras dominicais ou incorporadas ao patrimônio da União e dos Estados, que não estão 

tendo nenhuma destinação e que podem ser vendidas.  
22 Vale ressaltar que, por um equívoco talvez de Bauer (2016, p. 107) transcreveu um montante errôneo, 

que na verdade seria 851 milhões de hectares.  
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boa, boa a regular e regular a boa, totalizando 43,7% do território nacional. 

Desse total, em 1985 eram cultivados 60 milhões de hectares. De qualquer 

maneira, considerando que hoje essa quantidade seja um pouco maior, estamos 

falando de centenas de milhões de hectares sem quaisquer atividades agrícolas 

integradoras da vida social (BAUER, 2016, p. 107). 

Outra visão exposta por Bauer (2016) é a confirmação da concentração de grandes 

quantidades de terras nas mãos de poucos, que chegam algumas vezes a ser quase na 

proporção de países da Europa.  

Por mais incrível que possa ser dito, existem no Brasil estabelecimentos com 

áreas superiores aos territórios de importantes países europeus. Na lista dos 

maiores latifúndios do país, com base em dados produzidos pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), aparece nos primeiros 

lugares a empresa Madeireira Nacional S. A. (Manasa), que domina uma área 

no Estado do Amazonas de 4.140.767 hectares. Isto significa dizer que seu 

tamanho é superior, pelo menos, uma vez e meia ao território da Alemanha 

reunificada (3.570.390 hectares). O segundo maior proprietário de terra no país 

é a empresa Jarí Florestal e Agropecuária Ltda., que possui 2.918.892 hectares 

no Estado do Pará. Em terceiro lugar temos a Agro-Florestal Amazônica 

(Apub), com 2.194.374 hectares no Estado do Amazonas e mais de 665,710 

hectares em outras regiões do país (BAUER, 2016, p. 108).  

Mas, no período da ditadura militar, a situação argumentada antes por Bauer 

(2016), só agravou o que já estava ruim no que tange aos problemas agrários. Vale 

ressaltar a posição de Martins (2016) e mesmo raciocínio Bauer (2016, p. 109) que 

defendem que “desenvolveu-se um processo irresistível de militarização da questão 

agrária; com ela os governos militares buscavam administrar o imenso conflito social, 

que percorria e continua percorrendo os mais diferenciados territórios do país”. 

O motivo que leva o governo militar a querer controlar as questões agrárias 

estimulou os debates políticos sobre visões agrárias e econômicas, decorrentes da má 

administração que era desigual e inconstitucional em pontos voltados para a política 

fundiária. Por este motivo, os debates, deram início a um novo momento que passou a 

questionar a violência empregada no meio agrário, principalmente no período da ditadura 

militar, como as lutas sangrentas por pedaços de terras ou expropriações indevidas, em 

que os mais fracos eram os mais prejudicados e os direitos trabalhistas descumpridos 

pelos patronos. Fatos decorrentes do desenvolvimento inadequado, que propiciou o 

fortalecimento da miséria e fomento de injustiças.  

Dessa forma, as classes outrora prejudicadas passaram a se organizar para lutar 

por políticas fundiárias justas, que amparassem a classe dos oprimidos igualmente. No 

decorrer desses impasses e no transcorrer dos mandados presidenciais de Ernesto Geisel 

(1974-1979) e João Batista Figueiredo (1979-1985), que davam sinais de uma “abertura 

lenta e gradual” para o proletariado (FLEURY, 2015, p. 33), ocorre a ampliação das 
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reivindicações populares por medidas mais palatáveis ao meio rural, focado nos pequenos 

trabalhadores rurais.  

No início da ditadura militar, advém a Lei n. 4.504 de 1964 (Estatuto da Terra), 

que revogou a antiga Lei de Terras de 1850 e classificou as propriedades rurais em: 

minifúndio, empresa rural, latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão, os quais 

estariam sujeitos ao processo de desapropriação, conforme tamanho e capacidade de 

produtividade (FLEURY, 2015, p. 33), como por desrespeito ao critério da função social 

da propriedade.  

Com isso Veiga (1980, apud FLEURY, 2015, p. 33) traz o seguinte argumento:  

Assim sendo, é aceitável admitir que o Estatuto da Terra, de alguma maneira, 

trouxe efeitos positivos, embora jamais tenha sido aplicado. Um desses 

efeitos benéficos foi que possibilitou ao Estado brasileiro exercer a autonomia 

de utilizar meios para desapropriar terras por motivos sociais. Fracassou, 

nesse ínterim, uma mobilização mais difusa dos atores sociais que lutavam pela 

terra, que ao invés de receberem apoio político, foram perseguidos 

politicamente e cada vez mais impossibilitados de projetarem em suas ações 

um maior alcance das mesmas, contidas pela reação ditatorial do regime militar 

brasileiro (VEIGA, 1980, apud FLEURY, 2015, p. 33). (grifo nosso) 

Nesse linear, se faz interessante agregar a explanação de Araújo (1984) que 

considera que, antes do referido ET, ocorreram inúmeros debates e criações de projetos 

legislativos que tangiam sobre a questão da reforma agrária, que continuaram a existir, 

multiplicando-se as propostas que tratavam da terra e reforçou a “criação da Comissão 

Nacional de Política Agrária em 1956, e o anteprojeto de 1962, encaminhado pelo então 

Ministro da Agricultura. Ambos, apesar de se direcionarem nesse sentido, pouco ou quase 

nada resultaram em proveito do camponês” (ARAÚJO, 1984, p. 13-14), pessoas que 

ainda continuavam sem o acesso à terra para o seu proveito e subsistência.  

Sendo contemplado em 1963, com uma normativa específica ao homem do campo 

ou trabalhador rural, que por sua vez, era fruto de uma conquista popular do meio rural, 

que advinha por incisivas pressões para obtenção de um respaldo jurídico, a qual era Lei 

n. 4.214 de 1963 (Estatuto do Trabalhador Rural), que não passava de uma readaptação 

do Decreto-Lei n. 5.452, em 1943 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que 

continua em vigor, e, posteriormente, sobre o contrato dos safristas através do Decreto-

Lei n. 761, em 1969. Todavia, essas duas normativas da década de 1960, foram revogadas 

pela Lei n. 5.889, em 1973 (Regulamento do Trabalhador Rural), que também continua 

em vigor, só que com menos artigos e possibilidade de aplicação da CLT, no que for 

possível ao trabalhador rural.  
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Essa visão é reafirmada por Fleury, através de Araújo (1984, p. 14) na alegação 

sobre o Estatuto da Terra:  

O fato é que a lei não foi aplicada. Em vez de se oferecer oportunidade de 

acesso a todos, em condições de igualdade, conforme assegurava o Estatuto, o 

que se viu foi um avanço do capitalismo no meio rural, a concentração de 

terras nas mãos de poucos e consequente expulsão dos pequenos 

proprietários de seu meio de sobrevivência (ARAÚJO, 1984, p. 14). (grifo 

nosso) 

Nesse linear, vale acrescentar que esses pequenos trabalhadores rurais expulsos, 

acabavam se sujeitando em trabalhar para os latifundiários. Imputando com isso 

alterações nessas relações de trabalho em que o chefe de família (pequeno proprietário 

que perdeu a terra) ao pedir morada ao latifundiário, “contraía de imediato uma dívida 

moral com o proprietário, que ultrapassava de muito o valor material dos elementos de 

vida que eram providos pelo novo patrão” (GARCIA, 2003, p. 166). 

Isso implica que não adianta legislar e criar normativas com fins de auxiliar na 

busca pela igualdade socioeconômica se essas leis e normas não forem efetivamente 

aplicadas, o que nos permite a suposição de que o capitalismo se sobrepôs à justiça social.  

O Brasil tem uma longa história de políticas fundiárias e de permanência da 

estrutura fundiária. Desde o século XVI com as capitanias hereditárias e as 

sesmarias, no século XIX com a Lei de Terras de 1850 e no século XX com a 

Constituição de 1946, o Estatuto da Terra de 1964 e a Constituição de 1988, 

diversas formas de governo criaram normas de intervenção para tratar dos 

problemas da concentração fundiária e das formas de uso da terra, sem nunca 

os solucionar. A participação de pequenos e grandes produtores tem sido parte 

do modelo brasileiro de desenvolvimento da agricultura desde o período 

colonial, quando as pequenas unidades já produziam para o mercado interno e 

as grandes enviavam commodities para o exterior (FERNANDES; WELCH; 

GONÇALVES, 2012, p. 39). 

Nesse linear do capitalismo, conforme citação anterior, sobre a divisão dos 

pequenos (destinados ao mercado interno como produção alimentícia) com os grandes 

(destinados ao mercado externo, que envolve as commodities23), prejudicou a questão da 

justiça social, em detrimento do governo, já praticamente pós-militarização vivenciada 

no Brasil, começar a criar estímulos financeiros mais incisivos para ampliação e obtenção 

de um meio agrário mais intensivo na produção de commodities, ou seja, focando nos 

grandes proprietários. Para Graziano; Kageyama (1996, apud FLEURY, 2015, p. 44) “o 

crédito rural fez gerar um aumento na demanda por máquinas e insumos, necessários para 

intensificar a modernização, viabilizando e consolidando a atividade agrícola como 

 
23 Commodities: São os produtos considerados e que funcionam como matéria-prima para a fabricação de 

outros derivados, sendo sua produção em larga escala e que podem ser estocados, por exemplo: o boi gordo, 

o café, o suco de laranja congelado, o petróleo, a soja e o ouro, os quais são os principais, mas existem 

outros.  
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compradora de componentes industriais a montante da agricultura”. Mas esses estímulos 

ocorreram por intermédio de favorecimento fiscal e creditício para a expansão e 

modernização de empresas agrícolas, agroindustriais e extrativistas.  

Essas modalidades de políticas de estímulos financeiros visando uma 

modernização imposta, provocaram reflexos negativos para a justiça social (que não 

parece ter sido objeto de estímulo governamental desde a origem), no que concerne aos 

minifúndios (exploração familiar), devido à vulnerabilidade vivenciada por essas famílias 

agrícolas, pois em detrimento das pressões provocadas pelos grandes proprietários de 

terras, causou uma desorganização socioeconômica, por ser inviável o critério da 

modernização aos pequenos produtores (ARAUJO, 1984). Fazendo com que “a sua lógica 

force a utilização extensiva de recursos naturais e bloqueia a acumulação no âmbito da 

exploração familiar, tudo em função de um duplo objetivo: mão-de-obra ao mais baixo 

preço possível e maximizar o excedente extraído da agricultura" (ARAÚJO, 1984, p. 23).  

Segundo Araújo (1984) e Fleury (2015), essa forma de política agrícola apartada 

dos interesses sociais só provocam o êxodo rural junto com uma crise urbana que se 

agrava, pois estas atitudes desaprovadas de uma política agrícola que impõem uma 

modernização e favorece os grandes proprietários de terras, empurram os pequenos 

trabalhadores rurais para fora de suas propriedades, já que os grandes vão avançando cada 

vez mais, restando as terras limítrofes ou de baixa qualidade, além de restringir o 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico desses pequenos agricultores, por terem 

que se satisfazer com terras de baixa qualidade.  

Entretanto, essas atitudes descabidas para os pequenos agricultores estimularam 

os impasses e lutas sociais por igualdade, intensificando as disputas sociais entre essas 

classes econômicas (latifúndios e minifúndios), vivenciada pelo “retrato da realidade 

brasileira após aproximadamente vinte anos da implementação de políticas 

modernizadoras no campo brasileiro” (FLEURY, 2015, p. 38), “modernização” que era 

imposta e em virtude de os pequenos não terem condições de acompanhar essa produção 

capitalista, estes seriam obrigados a seguir ou se sujeitar a outros caminhos para obtenção 

de renda (FLEURY, 2015).   

Além da obtenção dos direitos e justiças sociais para amparar esses trabalhadores 

rurais, Silva (2002b) e Bauer (2016) agregam que através da crescente problemática dos 

impasses sociais e físicos foi possível que paulatinamente os trabalhadores rurais 

começassem a se organizar e a elaborar estratégias eficientes para fortalecer o 

enfrentamento e conquistas (exemplo disso, foi algumas normativas como as citadas 
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sobre direitos trabalhistas rurais e constitucionais), além de um caráter claramente 

político. Como também, o favorecimento da formulação de “ligas camponesas” e 

organizações sindicais para fortalecer a classe oprimida. Por isso, “muitos analistas e 

estudiosos deste período apontam que a conjuntura política, pela qual passava o país 

quando do surgimento das ligas e sindicatos, foi crucial para a construção do estilo e da 

estrutura do sindicalismo rural adotado no Brasil” (BAUER, 2016, p. 111).  

Vale ressaltar que essas “ligas camponesas” já existiam há anos, mas de forma 

desorganizada (sem registro documental) e, a partir da década de 1950 surgiram como 

associações de trabalhadores. Mas antes destas, havia os pequenos sesmeiros/produtores 

e no início do século XVIII, advém o Provimento de 18 de setembro de 1706, que 

restringia algumas culturas e impunham penas severas a esses pequenos que trabalhavam 

com engenho, na busca em extinguir esses lavradores (GUIMARÃES, 1989).  Guimarães 

(1989, p. 107) agrega ainda que: 

Abolidas agora as engenhocas24, e impedidos de cuidar de mais de uma cultura, 

que recurso restava aos lavradores nas terras onde a cana fosse a lavoura mais 

compensatória? Não havia outro senão vender as roças aos fabricantes de 

açúcar. Dava-se então o que era fácil prever: os donos de engenho 

combinavam-se para fixar o preço de matéria-prima; e bem pode imaginar o 

que fariam. (...) O resultado não poderia falhar: pouco a pouco, para ir 

substituindo, os lavradores tiveram de ficar em alcance com o patrão. Por fim 

não tiveram mais forças para resistir aos arrastamentos daquela miséria: 

endividados com os grandes senhores, tiveram os pequenos sesmeiros de 

vender-lhes o resto de terras que lhes haviam deixado (GUIMARÃES, 1989, 

p. 107). (grifo autor) 

Isso reforça uma posição de constante restrição dos pequenos lavradores e 

favorecimento dos latifundiários, desde o começo da colonização do Brasil. Já na década 

de 1980, em decorrência desses entraves e da resistência camponesa pela busca de 

direitos, estimulou-se a criação de movimentos, conforme descrito por Fernandes (1999, 

p. 17): 

De 1979 a 1985, os trabalhadores sem-terra reuniram as principais lutas e 

fundaram o MST. Essas lutas foram realizadas no Centro - Sul e representaram 

o processo de formação do Movimento. Em janeiro de 1984, no município de 

Cascavel - PR, os sem-terra fundaram o MST e partiram para a construção de 

um movimento nacional. Com a realização do Primeiro Congresso em 1985, 

na cidade de Curitiba, abriram caminhos para a organização do Movimento nas 

regiões Nordeste e Amazônia, territorializando a luta pela terra. Nesse período 

de reconstrução da democracia no Brasil e início da Nova República, os 

camponeses sem-terra definiram a ocupação da terra como forma de resistência 

da luta camponesa (FERNANDES, 1999, p. 17). 

 

 
24 “Engenhocas”: seria os meios ou inventos criados pelos pequenos para processar determinadas culturas, 

como para produzir aguardente ou farinha.  
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E se faz interessante acrescentar que existe uma distinção entre “luta pela terra” e 

a “luta pela reforma agrária”, conforme descreve Fernandes (1999, p. 1):  

[...] a diferenciação da luta pela terra da luta pela reforma agrária é fundamental, 

porque a primeira acontece independentemente da segunda. Todavia as duas 

são interativas. Durante séculos, os camponeses desenvolveram a luta pela 

terra sem a existência de projeto de reforma agrária. O primeiro projeto de 

reforma agrária do Brasil é da década de sessenta - o Estatuto da Terra, 

elaborado no início da ditadura militar e que nunca foi implantado. A luta pela 

reforma agrária é uma luta mais ampla, que envolve toda a sociedade. A luta 

pela terra é mais específica, desenvolvida pelos sujeitos interessados. A luta 

pela reforma agrária contém a luta pela terra. A luta pela terra promove a luta 

pela reforma agrária (FERNANDES, 1999, p. 1). 

Contudo, Silva (2002b) e Bauer (2016) argumentam que o sindicalismo rural não 

promoveu o efeito esperado, em virtude de haver fortes receios quanto aos dirigentes dos 

sindicatos. Diz-se que esses dirigentes eram influenciados pelos governos que 

participavam na gestão e pelos latifundiários, como também pelo Estatuto da Terra ser 

controlado pelos mesmos ou, como denominado por Bauer (2016, p. 116), os “donos da 

lei”. Conforme Delgado (1985, apud FLEURY, 2015, p. 48) “apesar dos dispositivos 

constitucionais estabelecidos no Estatuto da Terra de 1964, que abriam a possibilidade 

para que se fizessem uma reforma agrária, muito pouco foi feito durante o governo militar 

no tocante a questão agrária”.  

Assim, nesse transcorrer do tempo percebe-se uma baixa e, em determinados 

momentos até uma exclusão dos meios que estimulassem o desenvolvimento 

socioeconômico dos pequenos trabalhadores rurais, os quais carecem de políticas 

fundiárias que sejam realmente aplicadas. Nesse percurso histórico, transparece que ainda 

são poucos os estímulos focados neles, ou seja, a desigualdade ainda permeia. “Este traço 

perpassa todo o período da ‘modernização-conservadora’ e do ‘ajustamento 

constrangido’. De fato, nos últimos anos a concentração fundiária manteve-se 

visceralmente arbitrada pelo poder do Estado” (RAMOS FILHO; ALY JÚNIOR, 2005, 

p. 55). Essa “modernização-conservadora” decorre por meio de estímulos financeiros 

para o crescimento econômico e conservando o favorecimento dos latifundiários.  

Não se pode negar que ocorreram avanços legislativos tangentes às questões 

agrárias e direitos sociais após a CF/88, porém, como foi escrito antes, não adianta criar 

normas se estas não forem aplicadas de forma correta, ou se não forem justas. É necessário 

no entanto, avançar legislativamente ainda mais nos assuntos como a agricultura familiar, 

nas políticas públicas de créditos e de infraestrutura, como também nas políticas 

fundiárias destinadas à reforma agrária, além de meios eficientes que favoreçam a 

fiscalização dos proprietários de terras (passiveis de desapropriação) para cumprimento 
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da função social da terra. Mas principalmente, uma imediata revisão das planilhas de GUT 

e GEE, que estão embasadas em dados de 1975. Necessitando portanto, de atualização e 

criação de normas que se adequem melhor à atualidade. 

Vale ressaltar um fato histórico relacionado à questão agrária e sobre políticas 

fundiárias, dialogadas por Fernandes (1999) e Fleury (2015). Trata-se que antes da CF/88 

foi elaborado o I Plano Nacional de Reforma Agrária em 1985, que buscou contar com a 

participação da população rural (trabalhadores do campo) e do governo federal, para 

formular ideias e propostas viáveis na elaboração do I PNRA, o qual se dividia em duas 

partes: fundamentos e estratégias. O objetivo deste plano foi de tentar administrar e 

amenizar a crise social vivenciada no campo (disputas e opressão) que só crescia. Além 

disso, o Plano também tinha como objetivo transmitir confiança às pessoas oprimidas que 

ansiavam por uma nova visão política e, como o Brasil passava por um momento de 

mudanças governamentais, prestes a promulgar uma nova constituição (CF/88), essa 

soma de força poderia ser vista com “bons olhos” pela população brasileira do campo. 

Nesse contexto, em 1985, é sancionado o Decreto n. 91.766, que tratava do I PNRA.  

Mas Graziano (1985, apud FLEURY, 2015, p. 64) argumenta que esse I PNRA 

não foi bem o esperado, pois o Governo estava na busca de criar uma normativa que não 

fosse de amplo encontro com a classe ruralista (fazendeiros, empresas rurais e 

agroindústrias), os quais compunham na grande maioria o Congresso Nacional. Tanto 

que, nesse I PNRA estiveram presentes alguns pontos que ocasionaram polêmicas, como 

o caso da desapropriação de terras por interesse social.  

Como consequência, Fernandes (1999, p. 17) acrescenta que “em quatro anos, 

menos de 10% do previsto no I PNRA foi realizado. Em parte, as desapropriações 

ocorreram porque os sem-terra intensificavam as ocupações de terra”. E para ofuscar 

ainda mais - como argumentado no parágrafo anterior - essa classe ruralista instituiu uma 

organização denominada União Democrática Ruralista, para defender seus próprios 

privilégios e interesses favorecendo a inviabilização do I PNRA e a desestruturação da 

Lei n. 8.629/1993 que regulamenta a reforma agrária brasileira.  

Um exemplo comprobatório de que essas políticas fundiárias não são o ensejado 

é o fato de que o Estado desvinculou qualquer oneração ou penalização sobre os imóveis 

rurais improdutivos ou propriedades com vastas dimensões que possuam partes não 

cultivadas, como no caso dos “módulos latifundiários por extensão”25. De acordo com o 

 
25 Estatuto da Terra, art. 50, §4º, alínea “c” e §5º, alíneas “a” e “b”. 
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ET/1964, nessa ocasião, não estariam sujeitos legalmente ao cumprimento da função 

social da terra, além de passar a receber incentivos para tornar a terra não utilizada em 

aproveitável (FLEURY, 2015). 

E em virtude disso, Ramos Filho e Aly Júnior (2005, p. 56) descrevem que:  

A situação fundiária atual apresenta dois perfis básicos: (a) ela mantém a sua 

desigualdade, não obstante o novo ordenamento de direito agrário que 

prescreve o princípio da função social da propriedade fundiária; (b) os 

procedimentos e omissões da política fundiária do Poder Executivo e dos 

demais poderes de estado arbitram contraditoriamente a reprodução dessa 

desigualdade. Mas ao fazê-lo incidem em vício evidente de ilegitimidade face 

ao ordenamento constitucional que legitima o direito de propriedade (RAMOS 

FILHO; ALY JÚNIOR, 2005, p. 56). (grifo nosso) 

E se reforça com o argumentado por Fernandes (1999, p. 20) que considera que: 

O poder e a astúcia dos ruralistas e o papel fundamental do Poder Judiciário 

em defesa dos interesses e privilégios dos latifundiários e grileiros, têm um 

resultado perverso para a sociedade. Em vários estados, as propriedades em 

desapropriação são supervalorizadas pela perícia e pelo Judiciário, 

tornando as indenizações impraticáveis. Atualmente, o governo federal 

possui um precatório de 4 bilhões para pagar aos latifundiários. Essas 

ações inescrupulosas ainda são utilizadas para convencer a sociedade que o 

melhor para o Brasil é a mercantilização da terra, por meio da venda direta 

do latifúndio aos sem-terra. 

Por causa da diminuição do preço da terra, têm muitos latifundiários 

interessados em vender suas terras. Como o único comprador em potencial é 

o Estado, a criação de uma política imobiliária é de interesse dos latifundiários 

para manterem seus privilégios. Dessa forma, os latifundiários transferem suas 

riquezas para outros setores da economia. Nesse sentido, a reforma agrária 

como política pública de desapropriação precisa ser mantida. Para isso, é 

fundamental a participação dos trabalhadores (FERNANDES, 1999, p. 20).  

Assim, com os argumentos de Ramos Filho e Aly Júnior (2005) e Fernandes 

(1999) pode se vislumbrar que esses privilégios aos latifundiários e grileiros se mantêm 

no decorrer da história, incidindo em vício ao ordenamento constitucional. Ramos Filho 

e Aly Júnior (2005, p. 56) entendem que isso se deve ao fato de que existe uma 

“frouxidão” na aplicação das legislações por parte das instituições governamentais em 

decorrência do favoritismo político aos latifundiários. E “entenda-se por ‘frouxidão da 

política fundiária’ sua relativa incapacidade em fiscalizar e regular o mercado de terras 

no que diz respeito à aplicação do princípio da função social da propriedade fundiária” 

(RAMOS FILHO; ALY JÚNIOR, 2005, p. 56). 

Fernandes (1999, p. 20) considera, por fim, que, “a luta pela reforma agrária passa 

a ser uma das principais políticas do século XXI. E não é uma luta do passado. É uma 

luta do presente e do futuro, por construir”. Luta que perdurará enquanto os representantes 

políticos não almejarem fervorosamente uma reforma agrária que se realize e objetive 

amparar os agricultores familiares que se enquadram nessa política fundiária. 
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2.4.  REFORMA AGRÁRIA 

Maia; Fideles e Medina (2018, p. 228) informam que a política fundiária é 

“importante para o desenvolvimento dos países, tanto por promover a inclusão produtiva 

de famílias com necessidade de apoio quanto por desempenhar a função econômica 

fundamental de garantir que as terras se tornem produtivas”. Pois, nessa terra privada 

(convertida em pública pela desapropriação) ou devoluta (não detém destinação) à 

disposição do Governo Federal, se poderá realizar a reforma agrária após a intervenção 

do Estado, objetivando a economia agrícola para a manutenção da produção existente, 

promovendo assim a repartição igualitária de propriedades e da renda fundiária. 

Para Bulos (2018, p. 1570) essa repartição enseja “rendimento social-agrícola, 

deslocando, em proveito de qualquer das classes interessadas (trabalhadores, capitalistas 

e empresários), o modo até então vigente de dividir o grande ‘bolo’ comum”. Rezende 

(2006) acrescenta que essa política é um meio de “fomento da agricultura familiar através 

da redistribuição de terra, via desapropriação das propriedades improdutivas e sua 

distribuição na forma de pequenos lotes”. 

Contudo, antes de avançar para uma explanação das normativas referente ao 

assunto da Reforma Agrária na atualidade, vale acrescentar um levantamento breve deste 

tema no decorrer da história, nos períodos de mandatos políticos até a atualidade e, para 

isso, parte-se de um fato específico que foi uma conferência realizada no mês de 

setembro, em 1954, a chamada II Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas26, ocorrida em Brasília-DF, onde foi aprovada uma resolução em que ficaria 

comprometida a Comissão Executiva da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil  (ULTAB), que possuía extraordinária importância na luta pela justiça social, 

que iria patrocinar a “campanha nacional por cinco milhões de assinaturas em favor da 

Reforma Agrária” (JORNAL TERRA LIVRE, 1954, n. 51, p. 04).  

Esta companhia iria passar por todos os Estados brasileiros, mas divididos em três 

grupos para colhimento das quotas de assinaturas, conforme Tabela 1, de cada estado 

seria colhido uma quota de assinaturas para a obtenção de um total de 5 milhões, em favor 

da reforma agrária no Brasil, com o objetivo de forçar o Congresso Nacional a criar 

normativas para o tema da campanha para fortalecer as vozes desses que estavam 

oprimidos (JORNAL TERRA LIVRE, 1954). 

 
26 A I Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas foi realizada em 1953.  
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Tabela 1. Campanha em favor da reforma agrária e quotas de assinaturas por Estado. 

Grupo – A 

Estados Quotas 

São Paulo 1.670.000 

Rio de Janeiro 200.000 

Pernambuco  300.000 

Minas Gerais 600.000 

Rio Grande do Sul 400.000 

Grupo – B 

Estados Quotas 

Bahia 300.000 

Ceará 250.000 

Goiás 100.000 

Paraná 200.000 

Distrito Federal 320.000 

Grupo – C 

Paraíba 100.000 

Santa Catarina 50.000 

Alagoas 40.000 

Rio Grande do Norte 100.000 

Espírito Santo 100.000 

Maranhão 80.000 

Pará 50.000 

Piauí 20.000 

Sergipe  40.000 

Mato Grosso 50.000 

Amazonas  30.000 

TOTAL 5.000.000 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos do Jornal Terra Livre, 1954, n. 51, p. 04. 

 

Essa necessidade se reforça com a argumentação de que:  

Na prática, de 1822 até 1964 os privilégios no campo ficaram intocados. Isso 

não quer dizer que a legislação tenha permanecido insensível aos graves 

problemas para o desenvolvimento nacional e a “justiça social” trazido pelo 

latifúndio. Não. Mas a lentidão legal e a capacidade dos setores conservadores 

do campo de influenciar o Estado brasileiro se aliaram para impedir 

mudanças significativas na estrutura fundiária e na mentalidade política sobre 

questão tão importante para o país como sempre foi à questão agrária (INCRA, 

2018, p. 28). (grifo nosso) 

Mas é importante fazer um parêntese no sentido de que as legislações pertinentes 

à terra e no que concerne à sua propriedade foram sancionadas no decorrer da história, 

não alcançando no entanto, o mesmo viés que o buscado na época pela ULTAB27. A 

ULTAB buscava facilitar o acesso à terra por intermédio de redistribuição, de latifúndios 

 
27 Nessa época, era representada pelo Presidente Geraldo Tibúrcio. 
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que não cumpriam com o devido fim do imóvel rural, dividindo a terra e distribuindo às 

várias famílias ou trabalhadores rurais.  

Conforme argumentações socioeconômicas das normativas vislumbradas no 

capítulo anterior, verifica-se que, no decorrer da história, elas caminhavam no mesmo 

sentido, ou seja, buscando, de certa forma, privilegiar os grandes proprietários rurais. Já 

os trabalhadores assalariados (oprimidos), tinham que se sujeitar às rebarbas ou brechas 

legislativas por não haver normativas específicas para respaldar as condições 

socioeconômicas por estes vivenciadas. Como exemplo, podemos citar a Concessão de 

Sesmaria, a Lei de Terras e seu regulamento, as normas sobre propriedade (direito de 

posse) e registros públicos de domínio (para ser dono) e outras, vigentes no decorrer do 

século XIX e até pouco mais da metade do século XX, os quais, estimulavam a expulsão 

dos pequenos trabalhadores rurais, realizada pelos grandes latifundiários.  

Isso porque o Brasil passou por momentos de conturbada ineficiência legislativa, 

pois, para a época era complicado aos oprimidos se fixarem e em virtude disso, acabavam 

sendo empurrados pelos latifundiários para as fronteiras ou extremidades do país. No 

entanto, essa ineficiência legislativa que havia por falta de normas justas permanece até 

os dias atuais, mas com normas que abordam de forma desigual e desalinhadas às 

condições socioeconômicas dos beneficiários das políticas fundiárias. 

Para reforçar a necessidade da campanha realizada pela ULTAB, como também o 

que fora alegado no tópico sobre “políticas fundiárias”, Vaz (2017, p. 65) ressalta que:  

A questão agrária torna-se cada vez mais evidente no cenário nacional. Em 

1950 aumenta a discussão sobre a necessidade de se realizar a distribuição de 

terras de maneira mais justa, uma vez que o latifúndio impede o 

desenvolvimento no país. Porém, o setor político era formado, em sua maioria, 

por uma oligarquia conservadora, composta por grandes “proprietários de 

terras”, toda a discussão ficou polarizada entre a reforma agrária e a 

modernização (VAZ, 2017, P. 65). 

Como no argumentado por Vaz (2017), essas posições econômicas egoístas, 

acabam por impedir o desenvolvimento socioeconômico da população de forma 

igualitária no meio rural, por objetivar culturas do tipo commodities para exportação28. E 

para isso, como sempre, necessitam de mais terras, forçam ou empurram os pequenos 

agricultores a se retirarem do caminho para os grandes aumentarem suas propriedades. E 

 
28 As commodities são importantes para a economia do país e para aumentar as relações comerciais com o 

exterior. Contudo, não se deve focar somente neste tipo de cultura, pois a população necessita de outras 

agriculturas para a própria manutenção e, neste caso, advêm os agricultores familiares (tanto os periféricos, 

em transição e, ou, os consolidados) que são os principais fornecedores de alimentos para as cidades. Mas 

para isso perdurar, se faz preciso, respaldá-los juridicamente no que tange a terra e políticas públicas de 

créditos, assistência técnica entre outras. 
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fica mais difícil para esses excluídos serem amparados, já que grande parte da bancada 

ruralista na política é composta por grandes latifundiários que, constantemente, buscam 

meios para o próprio benefício. 

Essas lutas empenhadas pelos trabalhadores e lavradores favorecia a busca por 

melhores condições, salários “dignos” e terras para quem utilizaria. Além de propiciar 

com o passar do tempo, após o início da campanha da ULTAB, que mais simpatizantes e 

apoiadores passassem a auxiliar na luta pela causa (JONAL TERRA LIVRE, 1955, p. 

75), conforme as notícias apresentadas pelo Jornal Terra Livre29 de 1954 a 1964, pois ele 

foi criado para propiciar maiores esclarecimentos a estes necessitados, numa linguagem 

clara. 

Caio Prado Junior (1979, p. 17) apresenta um estudo referente ao arrolamento de 

dados da década de 1950, o qual informava que os pequenos representavam 85% do total, 

com ocupação de 17% da área recenseada; os médios eram equivalentes a 6%, que 

ocupavam cerca de 8% da área recenseada; já os grandes proprietários que eram apenas 

9%, ocupavam 75% da área recenseada, concentrando grande parte das terras brasileiras, 

à época, nas mãos dos que seriam os latifundiários. 

Assim, mais que uma mera redistribuição da terra, seria de forma justa e 

objetivaria maior efetividade no cumprimento do critério constitucional de produtividade. 

A Reforma Agrária propiciaria ainda, a abertura de novas possibilidades de políticas 

públicas que contemplasse inúmeros lavradores ou agricultores familiares, além de 

favorecer um dimensionamento mais adequado, que envolveria o campo e os 

camponeses. 

Octávio Ianni (1984, apud ARAUJO, 1997, p. 192-193) considera que: 

No Brasil, a democracia nunca chegou ao campo, nem como ensaio; apenas 

como promessa. O pouco que se fez, em favor da democracia, foi e continua a 

ser o resultado das lutas de camponeses, operários rurais e índios. A burguesia 

agrária – composta de latifundiários e empresários, nacionais e estrangeiros – 

sempre impôs o seu mando de forma mais ou menos discricionárias às 

populações camponesas, assalariadas e indígenas. No campo, a ditadura tem 

sido muito mais persistente, generalizada, congênita, do que na cidade. Os 

latifundiários e os empresários sempre impuseram os seus interesses, de forma 

mais ou menos brutal (OCTÁVIO IANNI, 1984, apud ARAUJO, 1997, p. 192-

193). (grifo nosso) 

 

 
29 O Jornal Terra Livre era do Partido Comunista Brasileiro com a finalidade de organizar e informar os 

trabalhadores rurais como também os pequenos lavradores. Que empregava uma linguagem simples e direta 

para ser de fácil compreensão desses, além de serem quinzenais (15 em 15 dias) as publicações, perdurou 

de 1954 até 1964 quando ocorreu o Golpe Militar e, por instigar e lutar por ideologias opostas as da ditadura, 

deixou de existir de forma forçada e abrupta (BARRETO, 2016). 
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E o aludido por Ianni encontra consonância com o arguido por Araújo (1997, p. 

192), que considera que:  

Com o golpe de 64, os militares investiram raivosamente contra as Ligas 

Camponesas, os sindicatos rurais e os movimentos rurais organizados em 

todos os estados brasileiros. A intenção dos novos locatários do poder era 

desorganizar um movimento reivindicatório que clamava pela transformação 

da estrutura agrária brasileira. Não se pode esquecer que, dentre as "reformas 

de base" propostas pelo governo anterior, o de João Goulart, que incomodava 

sobremaneira as oligarquias rurais: a reforma agrária. Portanto, para o novo 

regime que se instalava, apresentava-se como necessário, abafar os "ruídos" 

vindo do campo (ARAÚJO, 1997, p. 192). (grifo nosso) 

Dessa forma, para acalmar as reivindicações no campo, o governo militar (após o 

Golpe de 1964), no intuito de amenizar essas revoltas e em decorrência da campanha que 

corria, realizada pela ULTAB, promulga o Estatuto da Terra30 no mesmo ano para 

“acalmar os impasses”31, fato este que objetivou somente legislar, ao invés de amparar e 

de realizar a reforma agrária. Essa normativa agregou em seu corpo o critério da “‘função 

social da propriedade’, que serviria de critério para desapropriações de terras visando a 

reforma agrária no país. O texto era, sob vários aspectos, bastante avançado, mas na 

prática, não funcionou muito bem. Poucas desapropriações foram realizadas pelo 

governo” (REIS, 2012, p. 91).  

Araújo (1984) incrementa que o ET transmitia a possibilidade de um 

desenvolvimento socioeconômico, através da distribuição de terras as populações 

necessitadas que garantiria a proliferação da propriedade familiar. Mas o que se viu foi o 

esquecimento dos planos de repercussão social e, “buscou a formulação do fortalecimento 

da empresa rural, que concentrava a renda ao invés de redistribuí-la” (ARAÚJO, 1984, p. 

41). 

É importante fazer um adendo de um fato que ocorreu entre 1963 e 1964, que foi 

a extinção da ULTAB, em virtude do Golpe de 1964, mas o governo militar logo após 

cria a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e nomeia 

um representante que se manteve à frente até 1967, o qual estava alinhado ao governo 

ditador.  

 
30 Sendo que um ano antes (1963) é promulgado quase que repentinamente de forma inesperada à Lei n. 

4.914 de 1963 (Estatuto do Trabalhador Rural). Pois, era sabido que se tramitava vários projetos sobre a 

matéria, mas não se tinham notícias seguras, em detrimento de ser pouco veiculado nos meios de 

comunicação à época, tanto que é escassa as notícias a respeito. Observando a pouca importância dada 

sobre sua efetividade, pela abrupta promulgação e falta de estudos (JUNIO, 1979, p. 142). 
31 “O Estatuto da Terra foi promulgado pelo governo militar basicamente com o objetivo de abafar as 

reivindicações dos movimentos de trabalhadores rurais, especialmente a Liga Camponesa” (FERREIRA; 

ALVES; CARVALHO FILHO, 2009, p. 159). 
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Contudo, em 1967, a representação da CONTAG volta a ser realizada por uma 

entidade mais atuante na área, através do Sindicalismo Rural do Nordeste, que novamente 

coloca o tema da reforma agrária no centro das reivindicações. Com isso, para fortalecer 

ainda mais o movimento sindical em todo o país, tomam a atitude de providenciar a 

fundação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR). Entretanto, o governo militar 

intervém novamente em 1972, quando começa a interferir nas decisões e administração 

dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais para obtenção do controle dos serviços 

assistenciais disponibilizados (SAUER, 1999, p. 18). 

Assim, durante a década de 1970, no qual ainda se vivenciava a ditadura e 

consequentemente, não implantando a reforma agrária, se dá início às inúmeras políticas 

fundiárias disfarçadas de reforma agrária, que não tiveram uma aplicação devida, pois “o 

acesso precário à terra, a insuficiência de terra, as falhas das políticas de apoio – fomento, 

crédito, extensão rural, etc., e as relações sociais predominantes nas áreas foram as 

principais causas apontadas para fraco desempenho das intervenções” (FERREIRA; 

ALVES; CARVALHO FILHO, 2009, p. 160). Ferreira; Alves; Carvalho Filho (2009, p. 

08) acrescentam ainda que, em 1975, foi criada a Comissão Pastoral da Terra, pela ala 

progressista do clero católico motivada pelas inúmeras exclusões e opressões 

consideradas desumanas contra os “sem-terra”. 

Sobre a desestruturação dos pequenos agricultores rurais, Delgado (1985), Araújo 

(1983) e Sorj (1980), agrupados por Fleury (2015) argumenta que a posição predominante 

na ditadura militar era de “promover o setor patronal, por meio de extensa e profunda 

intervenção pública” (FLEURY, 2015, p. 35), sendo assim, “profundamente 

discriminante contra os pequenos produtores tradicionais32 das regiões mais pobres” 

(FLEURY, 2015, p. 36). Com isso, influenciou a ampliação das relações de produção de 

assalariados (permanentes e temporários) em detrimento da “medida que avançava o 

processo de industrialização” (FLEURY, 2015, p. 36). 

Pois, como expresso anteriormente por Fleury (2015, p. 36) sobre o “processo de 

industrialização” também conhecido por muitos como “processo de modernização”, 

houve um grande enfoque no crescimento dos grandes produtores e na exportação de 

produtos, legado pela ditadura militar. Já que a década de 1970 é a síntese do projeto de 

 
32 Pequenos produtores tradicionais, nesse dizer, refere-se aos camponeses ou pequenos trabalhadores 

rurais. Pois como dito na introdução, na década de 1950 ocorreria a transição de compreensão e 

nomenclatura.  
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“modernização” da agricultura brasileira nas bases capitalistas Altafin (2007, p. 13-14) 

descreve que:  

Com o golpe militar de 1964 e a perseguição aos partidos de esquerda, os 

movimentos organizados no campo são fortemente afetados, especialmente a 

partir da desarticulação das Ligas Camponesas. Isso resulta, 

necessariamente, na redução do espaço social para inserção do conceito de 

campesinato. Por outro lado, dentro da lógica do modelo de desenvolvimento 

adotado para o campo, voltado à modernização tecnológica em produtos 

agrícolas de exportação [...]. Interessava assim escamotear desigualdades 

como o acesso à terra, por exemplo, e estabelecer categorias operacionais, 

visando à aplicação diferenciada das políticas públicas como o crédito rural, a 

pesquisa e a extensão rural.  

A ação do Estado no período militar privilegiou a grande propriedade 

enquanto geradora de divisas pela exportação de produtos agrícolas e enquanto 

mercado consumidor de produtos de origem industrial destinados à agricultura, 

como máquinas e insumos, consolidando os chamados complexos 

agroindustriais. Para garantir o lucro das indústrias sem prejuízo dos 

grandes agricultores são estruturados diversos instrumentos de política 

agrícola, como crédito com juros especiais e subsídios, transferindo para outros 

setores da sociedade o ônus da remuneração do capital industrial (ALTAFIN, 

2007, p. 13-14). (grifo nosso) 

É importante fazer um adendo referente a uma informação de antes que, da mesma 

forma que na política, na Igreja Católica também existiam pessoas e movimentos 

religiosos que eram contra a reforma agrária, como a “Marcha com Deus pela família e 

pela liberdade”, que estimulou o Golpe de Estado de 1964.  

Antes do século XX a igreja exercia grande influência favorável aos latifundiários, 

só que, na metade do século XX começou a crescer os sentimentos de indignação de 

alguns membros do clero, em respeito ao rumo como se caminhavam as políticas 

fundiárias e as visões políticas de eleitos, principalmente no período do governo militar, 

quando acentuou ainda mais a marginalização dessas pessoas carentes. Em virtude disso, 

começaram a surgir vários movimentos sociais, apoiados pela igreja, que vislumbrava a 

necessidade de buscar alternativas para essa questão agrária no Brasil, vivenciada e 

sofrida pelos operários e camponeses.  

Com isso, eis que surge a Ação Católica Especializada (ACE), que passaria a 

desempenhar um papel necessário no que tangia em promover uma sensibilização social, 

que vislumbrava os problemas vividos no campo pelos marginalizados (REIS, 2012, p. 

94). Mas é importante lembrar que “esta é uma instituição inserida na vida social e sujeita 

às pressões de interesses contraditórios” (SOUZA, 2004 apud REIS, 2012, p. 06). 

Reis (2012, p. 94-109) e Silva (2013, p. 204-205), argumentam que, durante o 

governo militar (1964 a 1985), vários membros da Igreja Católica de diferentes níveis de 

envolvimento passaram a promover ações políticas e sociais que estimulassem a 
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sociedade no questionamento. Com isso, muitos acabaram sendo perseguidos ou 

torturados, ou ambos. Essa perseguição estimulou a igreja a se tornar uma das vozes ativas 

no Brasil, à época, contra a atual questão agrária de marginalização dos trabalhadores e 

lavradores rurais. Tanto que a Campanha da Fraternidade de 1991 (realizada todos os 

anos), focou no tema “Solidário na Dignidade do Trabalho” para amparar essa classe 

oprimida, que confluiu na formulação de ideias relacionadas à terra para proteger melhor 

os direitos humanos.  

Em 1984, foi realizado o 1º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), reunidos na cidade de Cascavel-PR, que contou com a 

participação de diferentes líderes de movimentos de sem terras, de vários lugares do país 

e com a participação de ocupantes de cargos em outras entidades, além de sindicalistas e 

assessores políticos de 14 estados do Brasil. Por intermédio desse encontro, foi aprovada 

uma proposta denominada de “Programa de Reforma Agrária do MST”, que elencava 

princípios, conceitos e critérios sobre o tema (STEDILE; ESTEVAM, 2012b, p. 177 a 

179), mas este documento não detinha força legislativa, somente algo a mais para 

pressionar a classe política.  

Contudo, em 1989 é dada a largada para as campanhas eleitorais, primeira eleição 

com voto direto após 1960, e o Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou como 

candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com uma 

proposta de reforma agrária denominada “Programa Agrário PT” (STEDILE; 

ESTEVAM, 2012b, p. 181-186), mas infelizmente ele não venceu a eleição33. 

No período da década de 1990, Silva (2013, p. 203) apresenta um quantitativo de 

representantes políticos no Congresso Nacional à época, conforme apresenta a Tabela 2: 

 

Tabela 2. Partidos Favoráveis à Reforma Agrária (denominados de Esquerda). 

PARTIDOS 
DEPUTADOS 

n. 

SENADORES 

n. 
TOTAL 

PT – Partido dos Trabalhadores 35 01 36 

PSB – Partido Socialista Brasileiro 09 01 10 

PCB – Partido Comunista Brasileiro 02 00 02 

PCdoB – Partido Comunista do Brasil 06 00 06 

PDT – Partido Democrático 

Trabalhista 
45 07 52 

Subtotal 97 09 106 
Fonte: Silva, 2013, p. 203. 

 
33 Eleito o candidato Fernando Collor, com mais de 35 milhões de votos e na segunda colocação o candidato 

Lula que alcançou 31 milhões de votos. Ambos os candidatos bateram 66 milhões de votos para à época. 
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Tabela 3. Partidos Desfavoráveis à Reforma Agrária (denominados de Direita). 

PARTIDOS 
DEPUTADOS 

n. 

SENADORES 

n. 
TOTAL 

PFL – Partido da Frente Liberal 88 15 103 

PDS – Partido Democrático Social 44 03 47 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 34 06 40 

PDC – Partido Democrata Cristão 21 03 24 

PRN – Partido da Renovação 

Nacional 
30 04 34 

Outros 43 05 48 

Subtotal 260 36 296 
Fonte: Silva, 2013, p. 203. 

 

Ao comparar as tabelas 2 e 3, verifica-se que a bancada favorável à RA, 

encontrava-se em desvantagem com os que eram contra que chegavam a quase três vezes 

mais. Referente aos representantes do Poder Judiciário à época, não havia muita simpatia 

com a RA e os nomeados para cargos importantes, com forte influência no judiciário, 

como Ministros de Tribunais Superiores, na grande maioria eram contra esta política, com 

exceção do Ministro do STF Francisco Resek, por defender a constitucionalidade do 

Decreto-Lei n. 554/69 (SILVA, 2013, p. 200).  

 

 

Figura 1. Composição da Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional em 

2020. Fonte: CARVALHO; OLIVEIRA, 2021, no prelo. 

 

Já no atual momento de 2020, Carvalho e Oliveira (2021), descrevem um 

levantamento de dados sobre os políticos que compõem o Congresso Nacional, sendo que 

a Frente Parlamentar Agropecuária conta com 245 deputados (47,8 % do total) e 39 

senadores (48,1%), que totaliza 284 parlamentares, com isso a bancada ruralista 

corresponde a 47,8% dos representantes no Congresso Nacional, já que neste possui 513 

deputados e 81 senadores. Esse quantitativo de 47,8% representa uma grande capacidade 
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de influenciar negativamente a gestão política, com aprovações de Projetos de Leis que 

os favoreçam ao invés dos agricultores familiares, através de meios de amparos 

financeiros ou providências para realização da RA. 

Peixoto (2017, p. 187) agrega que, após a posse de Collor (1990 a 1994), inicia-

se uma medida que visava o congelamento de salários e de preços de produtos, como 

também o aumento das tarifas públicas prestadas a população, além de bloquear grande 

parte do dinheiro que estivesse nas contas correntes, poupanças e dentre outras aplicações 

financeiras existentes. Com o objetivo de transferir parte dos encargos e obrigações 

decorrentes de má administração do governo, que acarretou grande prejuízo 

principalmente aos trabalhadores, por acreditar que brecaria ou reduziria a inflação de 

uma só vez.  

Entretanto, Schwarcz; Starling (2015, apud PEIXOTO, 2017, p. 187) após a 

implementação dessas medidas por Collor, dez meses depois a inflação e a crise 

econômica retornam com mais força, além de lutas sociais por reajustes salariais. Diante 

dessa situação econômica vivenciada pelo Brasil, as expectativas de uma realização da 

RA se distanciavam cada vez mais, aliás, não tinha encaixe em nenhum programa do 

governo.  

Para agravar ainda mais a questão agrária, Collor providenciou a extinção da 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), uma 

empresa estatal que coordenava o sistema de apoio aos camponeses e agricultores 

familiares do país. Assim, a busca por uma reestruturação fundiária no campo e as 

reivindicações pela reforma agrária ficariam a cargo do MST, que se mantinha 

principalmente pela sua atuação, como também por ser o maior movimento de luta pela 

terra (PEIXOTO, 2017, p. 187).  

Ademais, Peixoto (2017, p. 188-189) incrementa que em 1992 ocorre o 

afastamento34 de Collor e o vice-presidente Itamar Franco assume a presidência e 

sanciona em 1993, a Lei n. 8.629 que regulamentaria a RA da CF/88 (conhecida também 

como Lei Agrária) e os requisitos descritos no ET. Esta legislação reforçava o que já 

estava previsto nas normativas, ou seja, o descumprimento da função social da terra que 

 
34 “O forte descontentamento com o governo levou à realização de manifestações populares que 

respaldaram as pressões políticas que resultaram no impeachment do presidente. Além do governo Collor 

ser alvo de graves denúncias de um esquema de corrupção, do qual o presidente era um dos principais 

beneficiários” (PEIXOTO, 2017, p. 188).  
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acarretaria a desapropriação. Mas a categoria de latifundiários se opôs a esse critério, 

além de ocasionar discussões jurídicas a respeito do direito absoluto sobre a propriedade.  

Esses impasses jurídicos acabavam sendo um meio de protelação processual e 

prejudicial à reforma agrária. Assim, mesmo com toda essa discussão, “não houve 

implementação de política fundiária: o programa de assentamentos foi paralisado; os 

assentamentos existentes foram abandonados; e o Incra foi desarticulado pela reforma 

administrativa” (FERREIRA; ALVES; CARVALHO FILHO, 2009, p. 182). 

Ainda na década de 199035, no período de 1995 a 1998 o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso apresentou inúmeras propostas para reestruturação do país, sendo uma 

delas referente à RA, o qual, propôs buscar assentar cerca de 280 mil famílias até o final 

de seu mandato (1998), já que no governo dos presidentes anteriores não passavam de 20 

mil. Conforme Cardoso (1994, apud SILVA, 2008, p. 212):  

[...] os conflitos agrários existentes no Brasil são consequência de uma situação 

histórica que as políticas públicas não foram capazes de reverter. São 

necessárias, portanto, profundas mudanças no campo. Com o aumento 

substancial dos assentamentos a cada ano, o objetivo é atingir a cem mil 

famílias no último ano do governo. Essa é uma meta ao mesmo tempo modesta 

e audaciosa, já que os assentamentos nunca superaram a marca anual de 20 mil 

famílias. Executar a reforma agrária estabelecida pela Constituição, com paz e 

estrito respeito à lei. Adotar uma política agrária realista e responsável, com 

assentamento de 40 mil famílias no primeiro ano; 60 mil no segundo ano; 80 

mil no terceiro ano e 100 mil famílias no quarto ano (CARDOSO, 1994, apud 

SILVA, 2008, p. 212). 

 Essa proposta “audaciosa” de assentar ao final do mandato 280 mil famílias foi 

lançada em um pronunciamento público feito em 1995 na cidade de São João do 

Jaguaribe-CE, e só ocorria na época devido à pressão aos políticos por intermédio de 

ocupações de terras e a construção de acampamentos rurais (SILVA, 2008, p. 213). 

No ano de 1995, foi realizado o III Congresso Nacional organizado pelo MST, o 

qual atualizou a palavra de ordem para “Reforma Agrária: uma luta de todos” (antes era 

“ocupar, resistir e produzir”) com o intuito de ampliar os diálogos e reforçar a busca por 

mais apoiadores da causa uma vez que a RA estaria interligada com todos os setores da 

sociedade (SILVA, 2008, p. 213). A proposta de RA do congresso descrevia pontos para 

uma nova fase, combinado com ideias de políticas agrícolas para uma melhor implantação 

 
35 No período de Governança de Collor (1990 – 1992) e depois pelo seu vice Itamar (1993 – 1994), ocorreu 

em 1993 a realização de um plebiscito popular, em virtude de uma emenda constitucional que requisitava. 

A votação era se o Brasil teria regime de governo: republicano ou monarquia; e sistema de governo: 

parlamentarismo ou presidencialista. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do 

sistema presidencialista. E Silva (2008, p. 211) agrega que o Brasil viveu um “processo de 

desregulamentação do mercado de trabalho e o processo de supressão dos direitos sociais”. 
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de medidas, que iria amparar tanto a pequena e média propriedade como os assentados e 

sem terras, além dos trabalhadores rurais (STEDILE; ESTEVAM, 2012b, p. 187). 

A questão agrária, de certa forma, havia sumido do debate nacional, em que 

pese à intensificação da luta pela terra, praticada pelo MST, CONTAG e outros 

movimentos socioterritoriais, até que a classe dos latifundiários respondesse, 

com violência e graves descumprimentos, aos direitos humanos. Na região 

mais desenvolvida do país, no Pontal do Paranapanema, São Paulo, a 

violência psicológica, através da perseguição política, aprofundou-se; mas foi 

na Amazônia que a violência física da eliminação chegou a seu ponto máximo, 

em agosto de 1995, com o Massacre de Corumbiara, no estado de Rondônia. 

E, no dia 17 de abril de 1996, com o Massacre de Eldorado dos Carajás, no 

sul do Pará. Nestes episódios, respectivamente, foram assassinados pela polícia 

militar (que atuava na defesa da propriedade privada) 11 posseiros e 19 

trabalhadores sem-terra e outros tantos foram torturados e/ou feridos. Passados 

12 meses dos massacres, o MST realizou a Marcha Nacional por Emprego e 

Justiça, que chegou a Brasília, em abril de 1997. A violência praticada pelos 

latifundiários e a resistência dos sem-terra recolocaram, na agenda política da 

sociedade, a questão agrária e a urgência de uma RA no país (SILVA, 2008, p. 

214). (grifo nosso) 

Em 1997, FHC introduz algumas políticas de financiamento de terras, para 

trabalhadores rurais sem terras, com o objetivo de eliminar as “ocupações ilegais” e 

conflitos, que seria através dessa mercantilização da terra. Fato este que não foi eficiente, 

ainda mais pelo Brasil já ter vivenciado de forma negativa, em décadas anteriores, em 

que a modernização imposta e o tratamento de forma igualitária dos sem terras, não ter 

sido eficiente ou palatável para todos. Silva (2008, p. 218) incrementa que a proposta 

audaciosa ficava de escanteio e sem a devida atenção, pois: 

[...] o governo somente agia a reboque da luta dos trabalhadores, promovendo 

uma política de assentamentos rurais e não ação sistemática, ampla e massiva, 

com planejamento de início e final, com centralidade no ataque à estrutura 

fundiária concentradora, características inerentes a um verdadeiro programa de 

reforma agrária. Buscava-se, com este conjunto de medidas, despolitizar a luta 

camponesa (SILVA, 2008, p. 2018). 

Já no segundo mandato do FHC (1999 a 2002), adquirida em virtude de promessas 

políticas na campanha de investimentos voltados à RA e, por afirmar a inauguração de 

uma “nova etapa do desenvolvimento rural brasileiro” ou como ficou conhecido Novo 

Mundo Rural (SILVA, 2008, p. 218). Mas essas práticas ainda só ocorriam por causa das 

pressões provocadas pelas instituições como INCRA, CONTAG e pelos sem terras 

através das ocupações. Ferreira; Alves; Carvalho Filho (2009, p. 188) também abordam 

a chamada Nova Reforma Agrária (ou novo mundo rural) que “simplesmente propunha 

um novo tipo de desenvolvimento rural para o país, em flagrante contraste com o padrão 

de agricultura incentivado pelo governo” no documento anunciado pelo então presidente 

FHC.  
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Já na década de 2000, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (primeiro mandato: 

2003 – 2006; e segundo mandato: 2007 – 2010), advieram três documentos importantes 

sobre RA, que serviram de base para cotejar o que se esperava deste governo, sendo: 1. 

Proposta de um “Plano Nacional de Reforma Agrária”, que compreendia que a política 

agrária poderia ser concretizada, além de propiciar esperanças aos que aguardavam 

ansiosamente a RA. Por demostrar com os estudos, que haveria terra suficiente para os 

beneficiários sem terras (aproximadamente 180 mil famílias, na época), além de agregar 

a informação de que o gasto necessário para a sua realização, estaria dentro do orçamento. 

Entretanto, esta proposta não foi aceita; 2.  II Plano Nacional de Reforma Agrária (II 

PNRA), que por sua vez tinha pretensões menores que a anterior que representava algo 

significativo para os períodos de 2003 a 2006. Ademais, contava com a participação de 

movimentos sociais, para negociar os objetivos e critérios do II PNRA, para que dessa 

forma fosse acordado e publicado, para a efetiva realização. Mas, infelizmente, não foi 

bem assim, pois após a sua publicação, alguns critérios acabaram parcialmente cumpridos 

e a grande maioria não se concretizou; 3. “Carta do MST entregue ao presidente Lula36” 

em 2005, que elencava os termos descumpridos pelo governo federal do II PNRA e, com 

isso, firmado um novo acordo que propunha uma revisão dos índices de produtividade 

(fato este que não ocorreu até os dias atuais e continuemos sem expectativas de ocorrer), 

em decorrência das disputas existentes entre os que são favoráveis à proposta, como os 

movimentos sociais e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e, os que são contra, 

como a bancada ruralista e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(RAMOS FILHO, 2008).  

O fato é que mesmo que os mandatos de Lula não tenham sido tão eficientes na 

realização da RA, seu governo conseguiu se sobressair melhor que os outros governos 

democráticos, pois propiciou e favoreceu a participação dessa classe oprimida, que além 

de reconhecer a importância dos movimentos sociais do campo, teve a iniciativa de buscar 

uma negociação para elaboração de projetos e políticas agrárias, mesmo que estes não 

tenham sido cumpridos na sua totalidade. Diferente dos demais presidentes que só agiam 

ou tomavam atitudes quando eram pressionados (RAMOS FILHO, 2008).  

 
36 Esta mobilização organizada pelo MST, que foi de grande peso e destaque chamado de “Marcha Nacional 

pela Reforma Agrária”, realizada no ano de 2005. O ato contou com cerca de 12 mil sem terras que advieram 

de outros estados, em que o MST está instalado, os quais reuniram-se na cidade de Goiânia-GO e partiram 

para Brasília-DF, percorrendo por 17 dias cerca de 210 quilômetros, ao chegar na capital do Brasil foi 

realizada audiência em que discutiram os termos descumpridos do II-PNRA. 
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Cosme (2016) incrementa que após o governo de Michel Temer, o qual foi 

ultraconservador e alinhado aos interesses do capitalismo, como também submisso ao 

agronegócio e nesse contexto, infelizmente parece caminhar para um território capitalista, 

que favorece poucos (latifundiários) e oprime a classe majoritária (trabalhadora) das áreas 

rurais e urbanas. Visão que se agrava com o atual governo de Bolsonaro (2019 a 2022), 

com ineficiência na gestão política e cerceamento de estímulos financeiros para a 

realização da RA e de amparo dos oprimidos ou agricultores familiares.  

Dessa forma, cabem às pessoas da classe oprimida se unirem para buscarem 

projetos e medidas para o seu fortalecimento, pois a sociedade precisa entender que 

“reforma agrária é um processo que não é para ser visto como solução para os problemas 

apenas do campo, mas também faz parte e contribuirá na solução de muitas mazelas que 

hoje afligem as cidades” (COSME, 2016, p. 14). 

Assim, a Reforma Agrária efetivamente bem realizada, torna-se um meio de 

estímulo diferenciado que possibilitará o desenvolvimento da população rural, 

principalmente dos marginalizados, como também a inserção e o favorecimento de novos 

vínculos negociais (COSME, 2016). Essa política fundiária é um requisito necessário, 

mas que foi pouco objetivado no decorrer da história e deve ser constantemente almejado 

no avançar para o futuro, que possibilite a obtenção de uma vida com mais qualidade e 

sadia para todos. 

2.4.1. Reforma Agrária na atualidade 

Para compreensão de como ocorre a reforma agrária na atualidade, cabe recorrer 

à Ferreira; Alves; Carvalho Filho (2009, p. 203) que expõem que:  

Essa situação pode ser explicada pelo passivo existente nos assentamentos em 

relação ao acesso a serviços públicos, como construção de estradas, 

habitações, créditos, assistência técnica, educação e abastecimento de água, 

cujos déficits de atendimento têm sido altos no decorrer dos governos 

(FERREIRA; ALVES; CARVALHO FILHO, 2009, p. 203). (grifo nosso) 

Alcançar a realização da RA demanda o interesse dos representantes políticos que 

devem almejar mudanças severas que represente “a criação de um novo modelo agrário 

e agrícola, que garanta desenvolvimento econômico, político e cultural para toda a 

população do campo e beneficie a população urbana” (STEDILE; ESTEVAM, 2012b, p. 

189). 

A história da formulação da terra como um direito humano é muito rica, pois 

se parte de uma interpretação marxista da realidade e de uma visão religiosa 

da relação entre homem e terra e, a partir da experiência dos movimentos 
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sociais na demanda por terras e das alianças forjadas com redes transnacionais 

e organizações internacionais, se constrói não só a demanda por um novo 

direito humano, mas também por uma reinterpretação dos direitos humanos 

como um todo, tendo por base uma crítica do individualismo (REIS, 2012, p. 

121). 

Mas para avançar nos diálogos e buscar compreender a situação da RA, precisa-

se agregar a distinção de “questão agrária”, “questão agrícola” e “reforma agrária”. José 

Graziano da Silva (1981, p. 05, 39) traz essa distinção:   

Em poucas palavras, a questão agrícola diz respeito aos aspectos ligados às 

mudanças da produção em si mesma: o que se produz, onde se produz e quanto 

se produz. Já a questão agrária está ligada às transformações nas relações 

sociais e trabalhistas produção: como se produz, de que forma se produz. 

No equacionamento da questão agrícola as variáveis importantes são as 

quantidades e os preços dos bens produzidos. Os principais indicadores da 

questão agrária são outros: a maneira como se organiza o trabalho e a 

produção; Qualidade de renda e emprego dos trabalhadores rurais, a 

progressividade das pessoas ocupadas no campo etc. (SILVA, 1981, p. 05).  

A reforma agrária visa então alterar a estrutura de posse e uso da terra no 

Brasil, para que pudesse haver um desenvolvimento mais rápido das forças 

produtivas no campo. Como se dizia na época, era preciso acelerar a penetração 

das relações capitalistas de produção na agricultura brasileira. Pretendia-se 

assim exorcizar os fantasmas dos "restos semi-feudais" escondidos nos 

latifúndios que atormentavam a vida dos trabalhadores rurais (SILVA, 1981, 

p. 39). (grifo nosso) 

Pois, como já dialogado, os serviços da Administração Pública sobre política 

agrícola (desenvolvimento rural para produção) e política fundiária (regularização da 

posse da terra com o uso adequado) se relacionam a essas questões e à RA, sendo desta 

realizada através da entrega de parte das terras dos “latifúndios para os camponeses, 

suprimiria as ‘relações pré-capitalistas’, isto é, resolveria a questão agrária, e faria 

aumentar a produção, uma vez que colocaria as terras ociosas dos latifúndios em cultivo, 

isto é, resolveria a questão agrícola” (SILVA, 1981, p. 39). 

Na visão de Delgado (2014, p. 28, 30) a “questão agrária” envolve uma 

mercantilização da terra, que difere de “reforma agrária” que visa o cumprimento dos 

princípios da CF/88, com o objetivo de um regime fundiário. Ambos são conexos, mas 

com ideologias distintas, sendo uma mais mercadológica e outra mais sociológica. 

A reforma agrária constitucional adota uma ideologia mais social, pois o imóvel 

urbano visa atender as necessidades do proprietário, já o rural, visa as necessidades do 

proprietário (moradia e trabalho) e atender as necessidades da população, com produtos 

de consumo ou com matérias-primas (tanto consumíveis ou inconsumíveis). Ademais, 

grande parte dos alimentos advêm do campo, como dos agricultores familiares que 

envolve os camponeses detentores de imóveis rurais que não podem ultrapassar 4 

módulos fiscais. 
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Os camponeses são os principais responsáveis pela produção de alimentos 

no país. No entanto, a imagem sobre a oferta de alimentos que é veiculada 

para a população urbana confunde o consumir ao induzi-lo a entender, mesmo 

sub-repticiamente, que o responsável agrícola pela oferta da alimentação é o 

agronegócio. Mesmo que a agroindústria, como parte do agronegócio, seja 

responsável por parcela considerável dos produtos beneficiados para o 

consumo corrente da população urbana, não existe nessa relação entre 

produção e consumo de alimentos a presença explícita do camponês, ele sim 

o responsável pela produção de quase dois terços dos produtos 

consumidos nas cidades (CARVALHO, 2014, p. 88). (grifo nosso) 

A função social da propriedade fundiária, juntamente com as salvaguardas das 

terras indígenas, quilombolas e das florestas públicas, dependem essencialmente das 

normas regulamentares de política agrária, juntamente com regras e práticas da 

administração pública. Na ausência destas, os princípios e diretrizes constitucionais se 

tornam ineficazes (DELGADO, 2014). 

Mattei (2014) dialoga que a RA, em um âmbito nacional37, pode ser realizada com 

eficiência e vasta abrangência, como o dialogado por alguns Ex-Presidentes do Brasil e 

que não ocorreu. Por intermédio da priorização democrática da propriedade e políticas de 

estruturação fundiária através dos créditos.  

Neste campo podemos afirmar que se situam a grande maioria dos analistas 

que ainda defendem a bandeira da reforma agrária como instrumento essencial 

para alterar a atual estrutura fundiária do país, destacando‑se dentre estes 

intelectuais, pesquisadores, professores, ONGs, sindicatos, partidos políticos 

etc. Basicamente, defende‑se a promoção do acesso à terra como forma de 

democratizar a propriedade fundiária e, ao mesmo tempo, combater as 

injustiças sociais presentes no meio rural do país. (MATTEI, 2014, p. 97). 

De um modo geral, o que sustenta esta tese é a existência de muitos 

trabalhadores rurais sem terra e/ou com pouca terra em todas as regiões do 

país, significando que não está esgotada a possibilidade histórica do país de 

reformar sua estrutura fundiária. Para isso, seria necessário um conjunto de 

políticas, para além daqueles pontuais que dão início ao processo de 

assentamentos, destacando‑se uma política de crédito e um fundo de apoio à 

reforma agrária para garantir a sustentabilidade desse processo reformador 

(MATTEI, 2014, p. 98). 

Carvalho (2014) acrescenta que, por meio da RA, favorece-se o cumprimento de 

quesitos institucionais como soberania alimentar, direito à moradia, saúde, infraestrutura 

e outros como os previstos no art. 6º da CF/88, por isso se faz necessário defender não só 

o acesso à terra, mas a introdução de programas e estratégias que amparem esses 

agricultores familiares, para o seu próprio crescimento. Contudo, a política que se 

apresenta é a introdução de medidas governamentais ou assistencialistas que reforçam a 

subalternidade desses agricultores familiares, ou seja, favorece a sujeição aos terceiros 

(empresas, agroindústrias, latifundiários ou até pelo Estado) como assalariados.  

 
37 Mas há alguns estudiosos que entendem que a RA, deveria ser uma obrigação de cada estado brasileiro, 

que providenciaria da melhor forma que o conviesse (MATTEI, 2014). 
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Se a esse tipo de subalternização camponesa se acrescentar a precariedade da 

assistência técnica oferecida pelos governos para os camponeses, deixando‑os 

à mercê do apoio técnico ofertado pelas grandes empresas de comercialização 

de insumos agroindustriais e de aquisição dos produtos agrícolas, tudo leva a 

crer que a reprodução social camponesa estará determinada pelos interesses 

dominantes de manterem os camponeses em condições de subalternidade que 

facilite às grandes empresas capitalistas a sua exploração pela competição 

desigual dos seus produtos nos mercados (CARVALHO, 2014, p. 87). 

Visão ideológica de subalternidade que parece prevalecer (principalmente no 

governo de Jair Bolsonaro) pois, no decorrer da história, políticas públicas que visavam 

a RA foram criadas com intuito de amparar os assentados e sem terras. Mas a sua 

aplicação era distorcida e focada na questão capitalista quando colocada em prática, ao 

invés de, objetivar a igualdade entre os semelhantes, conforme o raciocínio de Carvalho 

(2014). Assim, a “questão agrária”, está ligada ao sistema jurídico e ao meio 

socioeconômico, que envolve os direitos de propriedade, posse e uso de terra, que se 

relacionam com todos os bens naturais ou artificias (DELGADO, 2014, p. 28).  

Delgado (2014) dialoga que no século XIX, havia um forte favorecimento dos 

grandes proprietários, como por exemplo, o instrumento de Sesmaria e a Lei de Terras. 

Mas na metade do século XX, surge uma ação política fundiária com intuito de reparo, 

para buscar a formulação de teorias-políticas que visavam o desenvolvimento da questão 

agrária. Mas com o golpe militar de 1964, essas propostas são abafadas, dando início a 

modernização da agricultura, de forma imposta, e quem detivesse condições econômicas, 

conseguiria se sobressair (fato desfavorável aos agricultores familiares que ficam 

oprimidos).  

Ferreira; Alves; Carvalho Filho (2009, p. 210) elencam que esta “imposição de 

modernização do campo, favoreceu o modelo do agronegócio”. Contudo, essa 

modalidade provoca o surgimento de leis trabalhistas inadequadas38 (exploração da mão 

de obra), domínio total do capital, estímulo da violência no campo, devastação do meio 

ambiente, que em parte decorre também da conivência e desrespeito do Estado.  

Para Carvalho (2014, p. 79) essa posição clássica da questão agrária ou “terra 

mercantilizada” historicamente inserida nas políticas, só prejudica o país. E isso só 

reforça a indagação de Carvalho (2014, p. 79) que:  

A essa política conservadora se alia a outras iniciativas governamentais que 

facilitam a apropriação privada dos recursos naturais, a exploração dos povos 

do campo, o estímulo ao histórico perfil agroexportador da agricultura 

 
38 Como ocorreu no segundo mandato do Presidente Lula ao sancionar a Medida Provisória n. 410 de 2007 

(convertida na Lei n. 11.718/08), que “visava à flexibilização do trabalho rural temporário ao desobrigar o 

empregador de efetuar o registro da carteira de trabalho para contratos de até dois meses” (FERREIRA; 

ALVES; CARVALHO FILHO, 2009, p. 213).  
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brasileira, a degradação da biodiversidade e negam a soberania alimentar no 

Brasil. Esse conjunto de fatores pode ser considerado como uma das 

principais causas da desigualdade social no campo no país (CARVALHO, 

2014, p. 79). (grifo nosso) 

Essa visão mercadológica não atenderia de forma ampla, como até hoje não 

contempla de forma plena os interesses da sociedade brasileira no campo, neste caso, os 

assentados e sem terras. Pelo contrário, favorece determinada classe econômica, ao 

privilegiar com altas indenizações nas desapropriações rurais por terras que, na grande 

maioria, são improdutivas. Sobre a “reforma agrária de mercado” (RAMOS FILHO, 

2008) que empurra a responsabilidade de aquisição de terras para os que realmente 

necessitam, ou seja, o Estado se exime da obrigação de realizar a RA e deixa para os 

agricultores familiares interessados que busquem recursos econômicos para adquirirem o 

pedaço terra no local pretendido, Cosme (2016, p. 16) ressalta que: 

(...) têm alimentado e aquecido o mercado de terras e, mesmo a construção 

de assentamentos rurais via luta pela terra, não tem conseguido atacar o 

rentista, pois, geralmente os latifundiários são premiados com megas 

indenizações nos processos desapropriatórios. Assim, no cenário brasileiro 

atual uma reforma agrária definitivamente não é do interesse do capital, pois 

este tem conseguido perpetuar o rentista com cerne do nosso capitalismo e tem 

garantido seus interesses através de uma estrutura agrária latifundiária 

ou mesmo quando da divisão da terra, a exemplo da RAM (COSME, 2016, p. 

16). (grifo nosso) 

A noção de “reforma agrária de mercado” encontra respaldo também nas 

Constituições anteriores à CF/88, quando os pagamentos das indenizações por 

desapropriação rural eram com “pagamento prévio e em dinheiro”, mesmo se fossem 

terras improdutivas. Que não tinha nada relacionado com reforma agrária, sendo apenas 

um negócio jurídico ou negócio agrário, para privilegiar os interesses dos latifundiários 

por intermédio do Estado (STEDILE, 2005 apud RAMOS FILHO, 2008, p. 372). 

Essa situação é consequente da decisão governamental de aceitar integrar o 

país, de forma subordinada, à nova divisão internacional do trabalho 

capitalista. Esta opção significa especialização em produtos primários de baixo 

valor agregado. Implica igualmente sujeitar o meio rural brasileiro aos 

interesses de poucas e enormes companhias transnacionais.  

A política agrária oficial tem apenas cumprido seu papel. Subalterna à política 

econômica, mostra-se tímida e ineficaz para com os sem-terra e os 

assentados de reforma agrária, inócua ao velho latifúndio e funcional aos 

interesses do agronegócio (FERREIRA; ALVES; CARVALHO FILHO, 

2009, p. 212). 

Pois essa visão mercadológica da terra, que objetiva favorecer os interesses de 

poucos através do Estado com altas indenizações por intermédio das desapropriações, 

como também por estímulos e privilégios financeiros direcionados a esses poucos que são 

os latifundiários. Em detrimento disso, ocorre o exposto antes por Ramos Filho (2008) do 
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papel das normativas sobre política agrária se mostrarem submissas aos interesses dos 

latifúndios e de forma que mais convém ao Estado, sendo tímida e de certa forma ineficaz 

para os que verdadeiramente deveriam ser mais amparados que são os agricultores 

familiares e assentados beneficiários da reforma agrária. 

E conclui-se com o argumento de Cosme (2016, p. 19): 

Não se trata de abandonar as teorias tratadas como clássicas, mas é essencial a 

ruptura com a forma hegemônica de interpretação aludida, se queremos 

efetivamente entender a formação do território no Brasil e, assim, construir um 

projeto de reforma agrária que realmente venha a contribuir com mudanças 

estruturais na sociedade de forma majoritária. Mudanças que alicercem a 

construção de uma outra sociedade, diferente dessa que vem se materializando, 

predominantemente, atravessada por contradições, explorações e conflitos 

entre a classe social que explora e a classe dos explorados, assim como baseada 

numa relação sociedade-natureza extremante concentradora e destrutiva dos 

bens comuns naturais (COSME, 2016, p. 19). 

“Esses distintos significados sociais da terra, são objetos de normas jurídicas 

disciplinadoras, que tentam conciliar, esses diferentes princípios mediante o conceito da 

função social e ambiental da propriedade rural” (DELGADO, 2014, p. 30). E 

infelizmente, o que prevalece é o denominado “agronegócio” com uma visão distorcida 

da reforma agrária como uma ideologia da questão agrária.  

E como argumentado anteriormente, conforme manchete do Brasil de Fato (2020) 

a reforma agrária só irá se depreciar e por consequência desatender vários agricultores 

familiares que se enquadram nos requisitos para serem assentados, isso em decorrência 

do atual representante político do Brasil, Presidente Jair Bolsonaro. O qual reduz verbas 

para realização de forma ampla da RA, mas estimula as altas indenizações de 

desapropriações rurais com a destinação de verbas públicas para essa finalidade. Atitude 

desprezível que beneficia os poderosos a crescerem mais ainda e a permanecerem 

imprudentes com os princípios constitucionais, principalmente com o da função social da 

terra. Visão grotesca, que só prejudica o crescimento dos beneficiários da RA, os quais 

deveriam ser o centro das atenções, mas são discriminados e desestruturados por posições 

políticas negativas desse “representante político”.  

2.4.2. Desapropriação por descumprimento da função social 

A reforma Agrária se configura como meio a propiciar uma vida mais digna aos 

desamparados de oportunidades no campo, que estimula o desenvolvimento 

socioeconômico, cumprindo com a função social da terra (POSSAS, 2013). Dessa forma, 

“o Poder Público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e a adquire, 
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mediante indenização, fundado em um interesse público” (MELLO, 2014, p. 883), que 

amparará o bem-estar da coletividade.  

Assim, caso haja descumprimento da função social da terra pelo proprietário, este 

perderá a posse do bem, que acabará sendo destinado para o amparo do interesse social 

(SILVA, 2017), já que os princípios constitucionais do interesse social e o bem-estar 

social da coletividade, são os norteadores desta questão de descumprimento. 

Mas antes de avançar no diálogo de compreensão desse instituto jurídico, se faz 

necessário agregar que, no ordenamento legislativo do Brasil, existem outros meios para 

proceder a desapropriação rural, como: Desapropriação Sanção Rural39; Desapropriação 

por Motivo de Utilidade Pública (tanto imóveis urbanos ou rurais, Decreto-Lei n. 

3.365/41); e Desapropriação Sanção por Cultivar Psicotrópicos (tanto para imóveis 

urbanos e rurais, além do “proprietário” não ter indenização, conforme art. 243 da CF/88 

e Lei n. 8.257/91), essas são as modalidades previstas (CAMPOS, 2014).  

No caso do INCRA, este faz jus a três tipos para obtenção de terras, decorrentes 

da Desapropriação por Motivo de Utilidade Pública, sendo: 1. Destinação de terras 

públicas: como o próprio nome descreve, a entidade estatal destina a terra que já está em 

sua posse para a realização da RA; 2. Aquisição por compra e venda: quando a União 

transaciona com particulares a aquisição de terras e os pagam, com títulos da dívida 

agrária (tratado no Decreto nº 433/1992) e; 3. Desapropriação por descumprimento da 

função social: quando o proprietário do imóvel rural não dá o devido fim útil ao imóvel 

(seja por não utilizá-lo na totalidade ou por práticas irregulares), que objetive o bem-estar 

social (MAIA; FIDELES; MEDINA, 2018).  

Após o elencado, se pode avançar para o ponto em que, para ocorrer a modalidade 

a ser discutida, é preciso que ocorra o descumprimento da “função social da terra”. Para 

Locke (2005, apud SANTOS, 2008, p. 61) a concepção “lockeana” da propriedade, 

advém de uma questão de estado ou situação, que tange da obrigação que o proprietário 

tem com o imóvel de lhe dar um devido fim útil e legal. Em virtude de a terra não ser só 

um imóvel para satisfação das necessidades pessoais, mas um bem que deve ser 

trabalhado para almejar as necessidades sociais. Santos (2008, p. 61) dialoga que, “aquele 

que não consegue ‘consumir’, ou seja, trabalhar o bem na sua totalidade, deverá 

transformá-lo na totalidade ou parte dele em dinheiro, para o sustento da comunidade”.  

 
39 Baseia nos arts. 184 a 186, 188 e 189, todos da CF/88, na Lei n. 8.629/93, e Lei n. 4.504/64. 
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Referente ao “direito de propriedade” e ao “princípio da função social”, há uma 

entrevista do Ex-Ministro do STF Eros Roberto Grau40, o qual respondeu uma pergunta 

referente à concepção hegemônica da função social da propriedade:  

Por que é que, mesmo no atual governo, que veio de fora dos quadros das 

concepções hegemônicas, não houve ainda essa mudança de visão? Porque 

isso é da cultura, faz parte do pensamento hegemônico. É preciso que o tempo 

passe e que a História seja vivida até que em um tempo mais distante se chegue 

a essa mudança. Se você acredita na História é capaz de antever que um dia se 

chegará a essa mudança. É, porém, necessário distinguirmos entre a 

propriedade que cumpre função individual e a propriedade que cumpre função 

social. A função social é elemento, está no próprio cerne do conceito de 

propriedade. Mas algumas propriedades cumprem uma função meramente 

individual. No artigo 5º, incisos XXII e XXIII, a Constituição garante o direito 

à propriedade e afirma que a propriedade atenderá a sua função social. Mas o 

direito que o indivíduo tem à propriedade da casa em que mora é uma garantia 

individual, dele e da sua família, e deve ser tratada de modo distinto. É então 

algo relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, à necessidade de 

o homem ter um teto sob o qual vai se abrigar. Eis a razão pela qual o artigo 

185, inciso I, afirma que a pequena e a média propriedade rural são 

insusceptíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. E aí teremos 

algo curioso. São insusceptíveis de desapropriação para esse fim, mas não para 

fins de utilidade pública. Uma propriedade pequena pode ser desapropriada 

para fins de utilidade pública, mas não para que se faça a reforma agrária, em 

razão da ideia de que o homem se fixa no campo e do campo tira o 

indispensável para alimentar a si e a sua família. Aí temos efetivamente a 

função individual (INCRA, 2006, p. 23). (grifo do autor) 

Marés (2006, p. 70) incrementa que a exposição jurídica da literalidade que tange 

a CF/88: 

Na interpretação literal da Constituição de 1988, não cumpre a função social 

quando a propriedade não tem aproveitamento racional e adequado. 

Portanto, há aqui uma evidente ilegalidade ao não usar, isto é não realizar na 

prática o direito de propriedade. Mas não é só isso, ainda em análise literal, ao 

usar haverá de fazê-lo segundo as regras, critérios e graus que a lei específica, 

portanto é incontestável a obrigação do proprietário (MARÉS, 2006, p. 70). 

(grifo nosso) 

Assim, avança-se para a compreensão do motivo da desapropriação rural por 

descumprimento da função social da terra, através de uma questão levantada por Carlos 

Frederico Marés (2006, p.70):  

Por que usar a terra? Desde o início do século XX não se admite que uma 

terra, dentro da fronteira agrícola, isto é, que disponha de investimentos 

públicos como estradas e formas de escoamento da produção, não produza. E 

a razão é a segurança alimentar. É necessário produzir alimentos, mas, mais 

do que isto é necessário produzir riquezas, para que seja possível por meio dos 

salários e da intervenção do Poder Público na aplicação das políticas públicas 

garantidas pelos impostos gerados pela riqueza, fazer com que todos vivam 

com dignidade e felicidade, como pregava a Rerum Novarum (MARÉS, 2006, 

p.70). (grifo nosso) 

 
40 O Ex-Ministro do STF Eros, foi nomeado em 2006, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 1º 

mandato. 
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Em virtude de a desapropriação ir além, no sentido de buscar não só o 

cumprimento constitucional, como também influenciar os proprietários na aplicação e 

utilização de boas práticas na terra. Fato que favorecerá a realização do “bem-estar 

social”, por intermédio da produção de alimentos, para a sociedade (urbana e rural). 

Entretanto, esses princípios (função social e bem-estar social) não estão sendo objetivados 

pela classe ruralista (latifundiários), por tratarem a terra como mercadoria ao invés de um 

bem que está interligado com os interesses sociais, para a perpetuação da vida em comum. 

Assim, vale agregar que, o ato de desapropriação rural transpassa por 

procedimentos processuais, pois o tema pode ocorrer de duas formas: I- Processo 

Administrativo: caso o próprio dono oferta a terra ou vende, desde que haja acordo entre 

as partes (INCRA e proprietário) referente a indenização, sendo que o processo tramitará 

na própria Autarquia Federal, e; II- Processo Judicial: caso não haja acordo, seja em 

virtude do valor da indenização ou pelo expropriado entender que “cumpri” com a função 

social da terra e, sendo comprovado descumprimento será uma desapropriação por 

“sanção41”. 

Fica ainda uma pergunta: por que razão se insiste em afirmar que esta 

desapropriação é uma sanção? A única diferença está em que a 

desapropriação por ordenamento o que se discute é o preço e a legalidade 

do ato, enquanto por sanção, as formalidades do contraditório passam a ser 

fundamentais. Infelizmente estão sendo nos detalhes formais do procedimento 

administrativos que a reforma agrária está sendo sufocada e a Constituição 

Federal descumprida. Os Tribunais, ao considerarem a desapropriação uma 

sanção, aplicam as exigências formais dos processos civis e penais, exigem dos 

não-técnicos judiciários a precisão judiciária. É claro que por trás disto mal se 

esconde uma profunda falácia ideológica de proteção da propriedade absoluta. 

Note-se que ao se reduzir a desapropriação a uma sanção fica descaracterizado 

o alcance antissocial da inadimplência, porque se a única consequência for a 

troca do bem mau usado por um patrimônio líquido, se está permitindo que 

o inadimplente adquira outro bem, de igual magnitude, e continue 

inadimplente para com a sociedade. Com isto ele não cumprirá a obrigação 

da propriedade (MARÉS, 2006, p. 72). (grifo nosso) 

Como Marés (2006), compreende-se que há uma desconstrução e distorção 

praticada pelos manuseadores do direito e classe ruralista, no que se refere a aplicação 

das normativas federais (CF/88; Lei 4.504/64; e Lei 8.629/93), no sentido de favorecer o 

grande proprietário de terra. Em decorrência dessas interpretações da propriedade, como 

direito absoluto42 e, por consequência, entendem como inviolável o direito de domínio. 

 
41 Exemplo disso, se reflete ao estudo de caso em análise, pois o expropriado não cumpria com a função 

social da terra, além do imóvel ser considerado improdutivo em sua grande parte (conforme os laudos 

periciais de qualidade da terra). Mas, mesmo assim, o expropriado recebeu e receberá (restante do valor) 

uma alta indenização, em decorrência das correções que não deveriam recair, sendo uma afronta à CF/88. 
42 Mas o imóvel rural difere do urbano, pois tem critérios diferentes a serem cumpridos, mesmo sendo 

inviolável, ele deve visar o bem-estar social e a função social na produção de alimentos.  
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Por essa ocasião, fica a União obrigada a sempre indenizar o expropriado (seja produtivo 

ou improdutivo) com as correções e acréscimos.  

Dessa forma, o ato de “sanção”, seria uma penalidade que é aplicada ao governo 

e não ao expropriado pelo descumprimento. Concepção que só estimula os proprietários 

indenizados a adquirem novas posses de terras com o mesmo valor recebido, que propicia 

a perpetuação das práticas infringentes no novo imóvel, além de continuarem 

inadimplentes com a sociedade pelo imóvel rural não objetivar o bem-estar social. Em 

decorrência de que nas indenizações por sanção, não deveria ocorrer reajuste por ser uma 

penalidade. 

A quem interessa esta interpretação de reduzir a reforma agrária a uma sanção 

aos maus proprietários? Evidentemente aos maus proprietários, ao chamado 

latifúndios, aos senhores da terra, porque retiram o caráter político da discussão 

e se restringe à forma jurídica para aplicações de pena, deixa de ser um 

problema social e passa a ser técnico-jurídico; o tema se afasta da sociedade 

e do campo e se limita às inacessíveis salas dos Tribunais (MARÉS, 2006, 

p. 73). (grifo nosso) 

Assim, independentemente da modalidade desapropriatória que o INCRA proceda 

ou se o expropriado estava certo ou não, haverá a aplicação de correções e juros, em 

decorrência da morosidade do processo de desapropriação ser concluído, como no caso 

da Fazenda Acaba Vida. Aplicação e concessão de valores que são negativos, tanto para 

a Entidade Estatal e para o fundo de verbas de onde saem os valores de indenizações, 

sendo que um dos principais “ladrões” é a taxa de juros compensatórios43, a qual é 

imposta a União e complementará o valor da indenização paga ao expropriado, que em 

muitas vezes se equivale ao valor da indenização. Para sua aplicação, computará o tempo 

processual que vai desde a expedição do ato de “imissão provisória da posse” ao INCRA 

até o pagamento44 da totalidade da indenização45, o que favorecerá o expropriado com 

altas indenizações, independentemente de sua culpa ou não. 

Entretanto, esse juro compensatório não deveria ser aplicado, nos casos de 

desapropriação por sanção ou descumprimento da função social, já que, é uma penalidade. 

Mas em detrimento de um desencontro de posições jurisprudenciais (acordão de 

 
43 E de forma singela, juro compensatório: é uma indenização ao expropriado pelo decurso do tempo que 

não pode usar o imóvel, como o nome diz, sendo uma compensação; e juro moratório é em decorrência do 

atraso no pagamento da referida indenização, valor este definido em sentença.  
44 Lei n. 8.629/93, art. 5º, §9º: Se houver imissão prévia na posse e, posteriormente, for verificada 

divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença definitiva, expressos em 

termos reais, sobre a diferença eventualmente apurada incidirão juros compensatórios a contar da 

imissão de posse, em percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária depositados 

como oferta inicial para a terra nua, vedado o cálculo de juros compostos (BRASIL, 1993). (grifo nosso) 
45 Como no caso da Fazenda Acaba Vida, sendo parte da indenização decorrente desses juros que 

influenciou no alto valor.  
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supremos, súmulas de tribunais superiores, súmulas vinculantes e julgados) com os 

doutrinadores (entendimento de juristas ou escritores jurídicos), que acarretam distorções 

nas decisões, pelos manuseadores do direito acabarem utilizando a posição mais 

favorável, que acaba por beneficiar os expropriados. Delgado (2006, p. 31) reforça essa 

ideologia e considera que:  

[...] o conflito entre a jurisprudência e a doutrina sobre a incidência de juros 

compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos deve ser 

superado para o bem do cidadão. Nesse aspecto, relatou o movimento de 

reação no STJ, deflagrado por seu voto e pelo voto do Ministro Milton Luis 

Pereira, e que em determinado momento obteve inclusive a unanimidade ao 

excluir a incidência dos juros compensatórios em imóveis rurais 

improdutivos. Esse fato encontrou grande resistência e movimentação por 

parte dos advogados dos proprietários que conseguiram reverter o referido 

posicionamento, contando com a relativa inércia do Poder Público 

(DELGADO, 2006, p. 31). (grifo nosso) 

Esse linear confirma o benefício ao expropriado em decorrência desse impasse. 

Nesse sentido, o jurista Kiyoshi Harada (2018, p. 01) agrega que:  

Vale a pena relembrar que esses juros compensatórios, de criação pretoriana, 

surgiram como sucedâneo de juros moratórios, na época, incabíveis contra 

a Fazenda Pública senão após o trânsito em julgado da respectiva decisão 

condenatória (art. 3º do Decreto nº 22.785/33). Sua aplicação perdurou mesmo 

após a revogação do citado art. 3º pela Lei nº 4.414,64 que submeteu a Fazenda 

Pública ao mesmo regime previsto na lei civil. Daí a cumulação de juros 

compensatórios (12%) com os juros moratórios (6%), perfazendo o total de 

18%. Esse posicionamento restou mantido mesmo após a introdução do art. 

15-A e parágrafos no Decreto-lei nº 3.365/41 por meio do art. 1º da Medida 

Provisória nº 2.183-56 de 27-8-2001 (HARADA, 2018, p. 01). (grifo nosso) 

Como exposto por Kiyoshi Harada (2018), o percentual de juros compensatório é 

de 12% (doze por cento) ao ano, que fora ratificada através da Súmula 618 do STF, em 

1984. Vale agregar ainda o aludido por Delgado (2006, p. 30-31) referente aos 

desfavoráveis à aplicabilidade deste, que são poucos os juristas, como: “Kiyoshi Harada 

e Maria Sylvia Zanella Di Pietro”; já os favoráveis a aplicação, são os juristas: “Marçal 

Justen Filho, Hely Lopes Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho, Carlos Alberto 

Dabus Maluf, Plácido e Silva”. Assim, verifica-se que a posição majoritária é de ser 

favorável a imputação do juro compensatório que independe da responsabilidade do 

expropriado.  

Dessa forma, é uma excelente vantagem para os grandes proprietários de terras, 

principalmente para aqueles que possuem terras improdutivas, pois o expropriado terá 

uma avaliação da terra com preço de mercado e aplicação de correções monetárias com 

juros compensatórios, que propicia altas indenizações, ao quais não seriam alcançados 

nas vendas entre particulares. Além do mais, esses juros e valores não irão oscilar com o 
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passar do tempo, mas serão corrigidos, conforme o passar dos anos. Contudo, para as 

dívidas ativas ou outras pendências com a União, seguem o Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (SELIC46), que oscila para mais ou menos as correções, a depender 

do ano. 

Para reforçar o argumento de haver um enriquecimento ilícito por parte do 

expropriado, pode-se verificar em três exemplos de desapropriação rural, apresentados 

pelo Ministro Relator Moreira Alves do STF, em um acórdão47, julgado em 2001, que 

teve voto vencido (STF, 2001, p. 379-380), conforme Tabela 4. 

Tabela 4. Casos julgados com acréscimo dos juros compensatórios, apresentados pelo 

Min. Relator Moreira Alves do Supremo Tribunal Federal em 2001.  

1. Imóvel: Colônias Piqueroby e Rio Azul - PR 

Valor do imóvel em 3/96 R$ 28.738.602,05 

Juros compensatórios em 3/96 – Súmula 113-STJ R$ 73.570.821,25 

Total parcial R$ 102.309.432,30 

2. Imóvel: Parte Gleba 7 da Colônia Pindorama - PR 

Valor do imóvel em 4/96 R$ 15.772.521,44 

Juros compensatórios em 4/96 – Súmula 113-STJ R$ 30.709.099,24 

Total parcial R$ 46.481.620,68 

3. Imóvel: Parte da Colônia Pindorama - PR 

Valor do imóvel em 4/96 R$ 20.726.506,44 

Juros compensatórios em 4/96 – Súmula 113-STJ R$ 40.354.508,14 

Total parcial R$ 61.081.014,63 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Min. Rel. do STF Moreira Alves (STF, 2001, p. 379-380). 

  

Todavia, essa posição jurisprudencial prevaleceu até o dia 17 de maio de 2018, 

quando por maioria dos votos, os ministros do STF alteraram o entendimento sobre a 

aplicabilidade dos juros compensatórios. Em detrimento do acórdão que tangia sobre 

Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.332, na qual passaram a entender que, deveria 

ser reduzido o percentual de 12% para 6% ao ano e que também deveria ser exigido do 

expropriado a comprovação de danos econômicos48, sofridos desde a “imissão prévia da 

posse” e caso comprove terá direito.  

 
46 A taxa Selic estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central – Copom, para o ano de 

2020, foi de 2% (dois por cento) ao ano, sendo irrisório se diluir em 12 meses.  
47 Acórdão: é uma decisão final, ou seja, proferida por um colegiado (composto por desembargadores ou 

relatores) em última instância ou tribunal superior e não cabe mais recurso, a qual será usada como base ou 

paradigma para solucionar casos análogos/semelhantes.  
48 Neste caso, pode se compreender que o índice de produtividade utilizado terá como base a planilha que 

ainda não foi atualizada, a qual foi embasada e lançada na década de 70. Conforme dialogado no tópico 

“Função Social da Propriedade Rural” precedente. 
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De acordo com o Ministro Relator Luís Roberto Barroso da mencionada ação 

(ADI n. 2.332) no STF, talvez à época, devido à conjuntura vivida fosse interessante essa 

aplicabilidade, mas no atual momento é extremamente prejudicial.  

Barroso sustentou que a taxa de juros de 6% é perfeitamente compatível com 

as aplicações que existem no mercado financeiro. Foi considerada 

inconstitucional a expressão “até” 6%, ou seja, o percentual não poderá ser 

inferior a 6%. O relator salientou que a elevação desproporcional do valor final 

das indenizações dificulta uma política pública de desapropriação e onera 

programas de reforma agrária, com o enriquecimento sem causa dos 

expropriados. O relator referiu-se a dados oficiais apresentados no processo 

pela Advocacia-Geral da União (AGU) que revelam distorções nos processos 

de desapropriação em razão da incidência de juros compensatórios de 12%. De 

2011 a 2016, o Incra gastou R$ 978 milhões com o pagamento desses juros 

e R$ 555 milhões com as indenizações em si (NOTÍCIAS STF, 2018). (grifo 

nosso) 

Fonseca (2006, p. 80-82) descreve quinze motivos para o cancelamento das 

Súmulas 164, 345 e 618 do STF, que abordam o juro: 1. O pagamento dos juros 

compensatórios ocasiona um gasto excedente aos recursos disponibilizados para RA, que 

gira em torno de dois terços; 2. Os expropriados formam um segmento que se vangloria 

com as altas indenizações decorrentes dos atrasos por parte da Administração Pública no 

cumprimento, diferente do que se aplica em outras áreas (juros e multas); 3. Sua aplicação 

se estende aos expropriados que realizam exploração de áreas não permitidas ou restritas 

(art. 225, §4º da CF/88); 4. As indenizações com os juros de mora e de compensação, não 

são tributáveis pelas entidades estatais, por isso não incidem impostos; 5. É assegurado 

ao expropriado, prioridade no recebimento da indenização e fica a disposição 80% do 

acrescido em juros; 6. Transforma Título da Dívida Agrária (TDA) como garantia de 

longo prazo; 7. O TDA preserva o valor, já que os juros não oscilam como a Selic ou 

sofrem influência econômica, mas são corrigidos para mais; 8. O sistema de avaliação 

judiciária da terra, beneficia o seu dono, que gira em torno de 30% nos desvios de 

condutas; 9. Por mais benéfica que seja a proposta do governo, o proprietário acaba por 

prosseguir no judiciário, pois a perda que tiver será recuperada com a imputação dos 

juros; 10. Pelas inúmeras vantagens, estimula práticas de posseiros, grilagens e outras 

modalidades ilegais de apossamento; 11. Essas súmulas do STF tiveram como base o 

CC/191649; 12. Possibilita ganhos oportunistas e favoritismo; 13. Não há uma posição 

absoluta, sobre a legalidade de juros compensatórios; 14. O CC/2002 regula a figura da 

multa e pena convencional, mas caso se mantenham válidas as súmulas, possibilita o 

 
49 Levanto uma indagação que, um ano antes do atual CC/2002 entrar em vigor, é acordado e reforçado o 

entendimento da aplicabilidade da Súmula 618-STF. Pois o atual CC teria compreensão distinta.   
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acréscimo de mais valores ao expropriado, e; 15. No atual ordenamento brasileiro, não há 

recepcionamento para os juros compensatórios, que em tese seriam “abstratos”. Assim, 

se constata uma afronta à questão social em virtude de prejudicar a realização da RA e, 

provoca uma visão negativa para a sociedade sobre essa política.  

Outro ponto relevante dessa mudança, foi o entendimento da constitucionalidade 

dos § 1º e 2º, do art. 15-A, da Lei n. 13.465/17, que “prescreve a ‘inaplicabilidade’ dos 

juros sobre os imóveis que, cujos graus de GUT e GEE sejam iguais a zero ou o 

proprietário não comprove perda de renda sofrida com a imissão de posse pelo 

Expropriante” (CAVALCANTE, 2018, p. 168), ou seja, reforçou a obrigatoriedade de 

comprovação dos danos por parte do expropriado.  

Na atual sistemática, isso não mais ocorre. Ao vincular a alíquota de juros 

compensatórios ao percentual dos juros que já remuneram os TDAs 

depositados initio litis – e, simultaneamente, fixar a base de incidência dos 

compensatórios como sendo a diferença eventualmente apurada entre 100% da 

oferta inicial e o valor da condenação, a Lei nº 13.465/2017 fez com que o 

Expropriado sucumbente na lide não mais perceba juros compensatórios, 

estimulando a aceitação da oferta inicial pelo particular que não esteja 

disposto a protelar o deslinde da demanda inutilmente. Num quadro mais 

amplo, a mudança operada inibe qualquer procrastinação intencional do feito 

por parte do Expropriado, uma vez que as novas alíquotas de juros 

compensatórios (1%, 2%, 3% ou 6%) são muito menos atraentes que os 

12% ao ano até então vigentes. A postergação indefinida do trânsito em 

julgado da sentença deixa, assim, de ser um bom negócio para o particular 

(CAVALCANTE, 2018, p. 165). (grifo nosso)  

Assim, com a nova compreensão apresentada pelo STF, não deve ser mais 

aplicado aquele entendimento anterior e prejudicial, mas a nova posição, que abarca todos 

os processos judiciais que não passaram da fase de execução. 

Nessa perspectiva, as alterações introduzidas no regime jurídico dos juros 

compensatórios pela Lei nº 13.465/2017, de aplicação imediata inclusive aos 

processos de desapropriação já em fase executiva, prestigiam o conceito de 

justa indenização preconizado na Constituição Federal de 1988, conferindo 

densidade normativa ao estabelecido em seu artigo 184, caput 

(CAVALCANTE, 2018, p. 168). 

Vale salientar que após o novo entendimento em 2001 (legalização dos 12% e 

concessão a toda desapropriação), que perdurou até 2018, essas normativas que estavam 

revogadas tacitamente ou suspensas (2001 a 2018), voltaram a vigorar e, por prezar pelo 

princípio da prevalência do interesse público e do princípio da salvaguarda ao erário, 

passam a ser aplicadas aos processos em trâmite até a fase executória, como no processo 

em fase de execução referente a desapropriação da Fazenda Acaba Vida.  
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Dessa forma, para uma desapropriação rural que vise uma RA eficiente necessita 

de melhores medidas e da atuação mais pujante do governo federal, assim como afirma 

Fonseca (2006, p. 112-113):  

[...] depende da reafirmação do Estado, nas suas três vertentes - judicial, 

executiva e parlamentar - de levar adiante o firme propósito constitucional de 

redistribuir a terra para quem dela necessita a fim de realizar o seu sonho de 

felicidade. A adequada afetação dos recursos públicos na indenização da terra, 

inclusive a destinada à preservação ambiental (FONSECA, 2006, p. 112-113).  

Nesse linear, cabe o entendimento de Silva Júnior50 (2006, p. 131) de que essas 

“divergências entre doutrinadores com o judiciário”, só acarreta transtornos e prejuízos, 

tanto ao erário e para os que se beneficiam da RA. Por isso, há necessidade de adoção por 

medidas concretas, que visem aperfeiçoar procedimentos processuais para torná-los mais 

céleres. Pois, “o instituto da desapropriação agrária visa dar destinação social a imóvel 

rural que produz alimentos e, portanto, bens necessários à vida. Tem natureza punitiva ao 

proprietário inoperante” (SILVA JÚNIOR, 2006, p. 131) ao invés de beneficiar o 

expropriado. 

3. METODOLOGIA 

O trabalho trata da Fazenda Acaba Vida, que está situada à margem esquerda do 

“Rio Bagagem”, no Distrito de Muquém, Município e Comarca de Niquelândia, no estado 

de Goiás. A qual se limita: ao Norte – com a Fazenda São Bento, com terras dos herdeiros 

de Rosalino José da Silva e outros, com herdeiros dos Ferreira França e com terras 

devolutas; ao Sul – com terras devolutas; ao Oeste – com Fazenda Acaba Vida dos 

herdeiros Aragão e Fernandes da Cunha, com a Fazenda Engenho de propriedade da 

Companhia Níquel Tocantins; e ao Leste – com terras devolutas. Ademais confrontações, 

como latitudes e longitudes do perímetro, constam no Decreto n. 93.556 de 1986 

(BRASIL, 1986). 

Referente ao tamanho da propriedade, por intermédio de uma compilação de 

dados sobre o tamanho decorrente de alguns documentos e registros do Cartório de 

Registro Imobiliário e Tabelionato de Notas da Comarca de Niquelândia-GO, o imóvel 

possui aproximadamente uma área de 43.539 hectares, sendo: 24.659 hectares de campo 

e 18.844 hectares de mata. Entretanto, em sua totalidade, existem partes de terras 

 
50 Juiz Federal da 9ª Vara e Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás e Mestre em Direito 

Agrário pela Universidade Federal de Goiás. 



 

 

78 

 

classificáveis em 1ª, 2ª e 3ª classe, referente à qualidade para utilização em pecuária e 

agrícola. Entretanto, em nenhum documento consta que a fazenda estudada era ou foi 

utilizada pela empresa expropriada e muito menos pelos donos anteriores.  

Para maiores detalhes do imóvel, faz jus as informações constantes no processo 

administrativo do INCRA de n. SEI 41260.000254/1986-51, localizado na capital de 

Goiás, no qual consta um “relatório técnico” de fls. 05 a 07, com informações de que o 

imóvel se localiza acerca de 70 km do município de Niquelândia-GO e acerca de 440 km 

da Capital de Goiás. Com acesso através da GO-237 e por estradas vicinais em precárias 

condições. O relatório descreve que em grande parte da área é quase impossível o acesso 

de veículos, além das terras serem de baixa a péssima qualidade e de impossível uso de 

mecanização em grande parte.  

Contudo, no processo judicial n. 1.612-8/1986, que corre na Justiça Federal (TRF-

1ª região), Seção Judiciária de Goiânia de Goiás, onde consta um “laudo pericial” de fls. 

216 a 371, no qual também argumenta o difícil acesso veicular e uma terra com muitos 

relevos esculpidos, áreas com cascalho e outras sem, além de montanhas e morros com 

ângulos de 45º a 75º graus. Sendo que 35% da terra não tem utilidade para agricultura ou 

criatórios, 40% têm possibilidade para alguns criatórios e para alguns tipos de culturas 

como feijão, mandioca, banana, milho, arroz e algumas culturas permanentes, já o restante 

de 25% da terra tem boa qualidade para agricultura mecanizada ou criatórios, por ser de 

baixo relevo (menos de 25º graus). Como se pode observar, tanto no primeiro relatório 

de 1986, quanto no segundo de 1994, se mantiveram alinhados a posições negativas na 

grande maioria, da terra ser imprópria para a realização da Reforma Agrária.  

Em relação à modalidade de pesquisa, a metodologia aplicada se relaciona ao 

“estudo de caso”, que é uma modalidade utilizada há anos nas diferentes áreas e meios 

do conhecimento, aplicada a métodos e finalidades diferentes, por buscar, através das 

análises realçar as características e atributos para se empregar ou averiguar determinado 

ato ou fato, que melhor agrega para a vida social (ANDRÉ, 2013).  

A pesquisa constituiu-se de análises documentais, localizados em: 

I. Registros de Sesmarias realizadas no Brasil, desde a sua implantação até o seu 

fim. Os quais podem ser encontrados digitalizados (alguns em boas condições e outros 

não) no site do Projeto Resgate da Biblioteca Luso Brasileira51, que é aconselhável 

acessar em conjunto com a enciclopédia do Arquivo Histórico Ultramarino, da referida 

 
51 Disponível em: < http://resgate.bn.br/docreader/docmulti.aspx?bib=resgate >  

http://resgate.bn.br/docreader/docmulti.aspx?bib=resgate
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capitania que fora registrada a solicitação de sesmaria. No caso em estudo, fez jus à 

enciclopédia “Catálogos de Verbetes dos Documentos Manuscritos Avulsos da Capitania 

de Goiás”, localizada no Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central 

(IPEHBC), que faz parte da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Assim, constatou 

a primeira requisição e confirmação de sesmaria, localizado no arquivo n. 008, caixa n. 

13, documento n. 810, realizado em 09/12/1756; já o segundo trata de um requerimento 

de expansão de sesmaria, localizado no arquivo n. 008, caixa n. 32, documento n. 2013, 

realizado em 30/04/1781.  

II. Para desenvolver a linha histórica dominial do imóvel, buscou-se localizar os 

registros cartorários do bem, os quais foram encontrados e adquiridos no Cartório de 

Registro de Imóveis e Tabelionato do 1º Ofício de Notas, com endereço na Comarca de 

Niquelândia, estado de Goiás. As certidões de inteiro teor ou certidão de transcrição do 

imóvel são: I) Livro n. 3-B, fls. 58 e 59 verso, Número de Ordem: 1.167, ano de 1840; II) 

Livro n. 3-B, fls. 58 verso e 59, Número de Ordem 1.168, ano de 1892; III) Livro n. 3-E, 

fls. 125 verso e 126, Número de Ordem 2.698, ano de 1956; IV) Livro n. 2-V, fl. 8 e 

verso, Matrícula n. 5.115, ano de 1987, e; V) Livro n. 1 do Registro Torrens, fls. 8 a 14, 

Número de Ordem 2, ano de 1987.  

III. A última certidão de transcrição referente à fazenda, Número de Ordem 2, 

registrado em 1987, faz menção à um registro paroquial. Com isso, se fez necessário 

localizar e adquirir uma cópia para esclarecimentos. O registro paroquial foi localizado 

na Procuradoria Geral do Estado de Goiás, no departamento de Gerência de Defesa do 

Património Público e do Meio Ambiente, onde constam as cópias dos Registros de 

Freguesias de Goiás. No qual, há um Registro Paroquial de n. 28, denominado de Acaba 

Vida, registrado no Livro n. 37, fls. 6 verso e 7, da Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Traíras, registrado em 20 de dezembro de 1856.  

IV. As demais informações, foram obtidas por cópias do Processo Administrativo de 

n. SEI 41260.000254/1986-51, na Seção Jurídica da Procuradoria do INCRA, 

Superintendência Regional 04 (SR-04), localizada em Goiânia-GO. Além de cópias do 

Processo Judicial de n. 00.0001612-8, que transita há mais de 30 anos na justiça, sendo 

atualmente na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás (Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região), tendo como Autor: INCRA e como Réu: Companhia Níquel 

Tocantins, empresa que foi substituída pela empresa Votorantim Metais Níquel S/A, 

porque adquiriu na totalidade os bens do réu. 
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Primeiramente se teve conhecimento através de um arquivo incompleto do 

Processo Administrativo do INCRA, entregue a orientadora Professora Doutora Graciella 

Corcioli, para realização de uma pesquisa e levantamento de informações que auxiliaria 

na formulação de respostas sobre os problemas enfrentados no Projeto de Assentamento 

Acaba Vida, Niquelândia/GO, que possibilitaria um respaldo à Autarquia Federal e 

principalmente aos agricultores, famílias beneficiárias da reforma agrária naquele local.  

Assim me dirigi a SR-04 em Goiânia-GO do INCRA para obter acesso ao 

processo administrativo original que foi autorizado. No qual, constava algumas 

informações do imóvel como certidões de cartórios de transmissão da fazenda e que 

estavam em péssimas condições de legibilidade, ou ainda ilegíveis, na grande maioria, 

como grande parte do processo. Após essa constatação de documentos cartorários, foram 

solicitadas as devidas cópias para averiguar as origens das terras e constatando uma 

menção a um registro paroquial que foi localizado na PGE de GO.  

Com esse arcabouço e informações de suspeita de ser terras originárias de 

sesmaria, me debrucei na busca de informações que possibilitou chegar num projeto de 

pesquisa de Souza e Rocha Junior (2017) que realizaram um levantamento de algumas 

sesmarias de Goiás e após contato com Deusdedith A. Rocha Junior, me indicou pesquisar 

no IPEHBC-PUC que continham um banco de dados de sesmarias do Brasil. Por fim, me 

desloquei ao TRF-1ª região para obtenção da cópia do processo judicial que foi autorizado 

e que grande parte também se encontra deteriorado, mas parcialmente legível. 

Vale ressaltar que, no momento da qualificação desta dissertação o Professor 

Doutor Cristiano Alencar Arrais da Faculdade de História da Universidade Federal de 

Goiás, agregou ao conhecimento a informação de um livro com título: “ITINERÁRIO: 

Do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas províncias de Minas Gerais e Goiás”, que 

retrata um itinerário idealizado pelo Marechal Raimundo José da Cunha Matos nesse 

percurso. Esta obra foi editada no ano de 1835, mas em 2004 foi reeditada e atualizada 

para a ortografia brasileira atual, em decorrência da riqueza de informações constantes na 

obra referente ao Brasil à época (final do século XVIII e início do século XIX). Na qual, 

sendo mencionado sobre o Arraial de Traíras e Álvaro Gomes Leal que era dono de um 

engenho, informações estas que irão compor o arcabouço e respaldar a informação de 

serem terras originárias de Sesmaria. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1.  CONSTITUIÇÃO E CADEIA DOMINIAL DA FAZENDA ACABA 

VIDA 

A Fazenda Acaba Vida, objeto deste estudo, conforme registros históricos 

encontrados, contêm em alguns arquivos o nome semelhante e que remete a terras na 

mesma localidade. A iniciar pelo “Itinerário: Do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas 

províncias de Minas Gerais e Goiás”, que retrata uma viagem exploratória idealizada pelo 

Marechal Raimundo José da Cunha Matos, no início do século XIX e o livro editado em 

1835, que objetivava a ampliação do conhecimento das terras e desbravar o Brasil para 

novas rotas. Sendo que o Marechal Matos (2004, p. 217, 224, 225, 226 e 305) descreveu 

inúmeras informações detalhadas do local da Fazenda Acaba Vida quando transpassou: 

Logo que cheguei recebi vários Avisos da Secretaria do Estado dos Negócios 

da Guerra, e entre eles um em que se participa que o governo de Portugal 

intenta enviar uma explicação contra o Brasil. O Rio Bacalhau e o Rio 

Bagagem nascem na Serra do Acaba-a-Vida. Da foz do Bagagem a do 

Tocantins sobre o Maranhão há uma légua de distância. [...] (MATOS, 2004, 

p. 217). (grifo nosso) 

Desde o sítio do Retiro da marcha de ontem contam 3 Léguas ao Guarda-Mor 

às 5 horas ¼ atravessei o Córrego Fundo ou Riacho Fundo; nasce daqui a 4 

léguas ao oriente na Serra do Acaba-a-Vida; é estreito, não tem ponte, e fica 

muito perto da margem direita do Rio Maranhão. [...] (MATOS, 2004, p. 224). 

(grifo nosso) 

Adiante do Retiro ficam os Córregos da Raizama e Barreiro Vermelho, e o Rio 

das Pedras que os recebe e vai unir-se ao Rio São João [...]. Desde o Retiro 

até à ponte do Rio das Pedras anda-se ao rumo quase leste. Eu cheguei ao Rio 

das Pedras às 8 horas da manhã; e continuando a marcha apeei-me no engenho 

de Álvaro Gomes às 9 horas. Os caminhos até aqui são muito tortuosos, 

ásperos e cheios de pedras. Junto ao Riacho Fundo existe uma bela várzea. 

[...] (MATOS, 2004, p. 225). (grifo nosso) 

Do sítio do Guarda-Mor até ao engenho de Álvaro Gomes à 4 léguas, e de 

Álvaro Gomes até Traíras outras 4. O engenho de Álvaro Gomes é uma 

grande fábrica que existe em decadência mas ainda trabalha movido por água. 

Acha-se arrendado ao Tenente de Milícias de traíras José Teixeira que não 

tira dele grandes interesses. [...] (MATOS, 2004, p. 226). (grifo nosso) 

Saí do engenho de Álvaro Gomes às 4 horas da manhã, e tomando rumo do 

Noroeste, atravessei o Rio Ribeirão de São João na distância de 300 braças 

do engenho; corre por uma bela várzea e não tem ponte. Às 6 horas e meia 

cheguei à Bocaína ou Garganta da Serra, ramo do Acaba-a-Vida, o qual 

vai formar os ásperos morros de Martinho Ferreira, e outros ao rumo de Oeste. 

Antes de chegar à Bocaína encontra-se à direita a estrada do Arraial de São 

José. [...] (MATOS, 2004, p. 226). (grifo nosso) 

No dia 7 de dezembro de 1824 saiu do arraial de Traíras, e passando pelo sítio 

da Vendinha, onde corre um regato, foi ao engenho de Álvaro Gomes, e dele 

ao Rio das Pedras, pela estrada que eu segui dia 10 de setembro de 1824. [...]. 

Passada a ponte do Rio das Pedras tomou a estrada da esquerda, e foi ao 

Córrego do Faz-Tudo, daí a ½ légua. Corre à direita a entrar em igual margem 

do Riacho Fundo. (MATOS, 2004, p. 305). (grifo nosso) 

Conforme as informações grifadas de Matos (2004), constata-se várias 

semelhanças das informações com os documentos que serão mencionados 
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posteriormente, como o caso dos registros de Sesmarias e o Registro Paroquial de Traíras, 

além dos rios mencionados nesta obra também constarem nos documentos cartorários. 

Matos (2004, p. 225) traz a informação de que mesmo naquela época o local já era de 

dificultoso acesso com “caminhos até aqui muito tortuosos, ásperos e cheios de pedras”. 

Além de ser confirmado através dos registros de sesmarias (Anexos I e II) 

constantes no Projeto Resgate do Arquivo Histórico Ultramarino, onde consta 

(digitalizada) no arquivo n. 008 (denominado de “Projeto Resgate – Goiás”), caixa n. 13, 

documento n. 810, uma concessão de Sesmaria para Álvaro Gomes Leal, na Capitania de 

Goiás, concedida no dia 09 de dezembro de 1756, pelo Rei D. José, localizado nas 

“paragens” do Rio Ribeirão das Pedras (convicção de que este seja a origem da Fazenda 

Acaba Vida, conforme semelhanças interligadas nos documentos posteriores).  

Posteriormente, o mesmo solicitante realizou um “requerimento” para uma nova 

sesmaria, fato que compreende ser uma segunda solicitação de sesmaria, por ser o mesmo 

solicitante e local, que se destinaria a ampliação das terras da referida fazenda, atos que 

eram comuns caso o fazendeiro tivesse condições e escravos necessários para trabalhar a 

terra. Conforme arquivo n. 008 (denominado de Projeto Resgate – Goiás), caixa n. 32, 

documento n. 2013, na Capitania de Goiás, requerido em 30 de abril de 1781, para a 

Rainha D. Maria I, “localizado no Sítio do Ribeirão, o chamado Acaba a Vida, com 

vertentes do Rio Bagagem” (BNDB, 2020), que abarca, nesse último, o Rio Acaba Vida, 

que vai até as proximidades do Rio Ribeirão das Pedras.  

Contudo, no século XVIII, quando ocorreram esses requerimentos, não constaram 

o dimensionamento (quanto de terras) e medições (realizados em léguas) nos registros 

dessas terras. Entretanto, mesmo por não ter uma prova documental que comprova a 

confirmação do requerimento da segunda sesmaria, essa estaria legitimada em 

decorrência do Alvará de 05 de Outubro de 1795 (Diploma Final da Sesmaria) chancelado 

pela Rainha Dona Maria I, que consta na parte final do “XI – Item”:  

[...] Ordeno que, ficando meu vigor às Minhas Reais Ordens, que têm regulado 

a extensão das Datas e terras das Sesmarias, possa cada um dos seus Sesmeiros 

possuir duas, ou mais Sesmarias, contanto que tenham possibilidades, e 

número de Escravos, que inteiramente cultivem umas, e outras terras, ficando 

todos eles, neste caso, obrigados no termo de dois anos a requererem no 

Conselho Ultramarino a confirmação delas, pedindo dispensa das Ordens em 

contrário; as quais Sesmarias se lhes confirmarão tão-somente no caso, em 

que plena, e legitimamente conste, que estes Sesmeiros têm possibilidades, e 

tanto número de Escravos, quantos são, ou forem necessários para cultivarem 

todas aquelas terras, ainda que respectivas a diferentes Sesmarias (PINTO 

JUNIOR; FARIA. 2007, p. 55). (grifo nosso). 
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Após o período de concessões de sesmarias que foi de 1534 até 1822, o Brasil 

passou por várias formas de registros de propriedades até a modalidade em vigor, 

realizado pelos cartórios públicos, através do qual, propiciou realizar um levantamento 

de Certidões de Transcrição (após as sesmarias) da Fazenda Acaba Vida, que foram 

disponibilizadas pelo Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato do 1º Ofício de Notas 

da Comarca de Niquelândia no estado de Goiás.  

Assim, a primeira certidão de transcrição, com número de ordem 1.167, do Livro 

n. 3-B, fls. 58v – 59, dispõe de uma transmissão52 em forma de doação realizada em 8 de 

junho de 1840, da propriedade rural denominada de Acaba Vida, sendo a 

transmitente/proprietária: Teodozia Ferreira da Silva; e a adquirente/compradora: Maria 

Rodrigues Rosa (Anexo III).  

A segunda certidão de transcrição, com número de ordem 1.168, do Livro n. 3-B, 

fls. 58 verso a 59, dispõe de uma transmissão em forma de compra e venda53 de terras, 

que foi realizado em 02 de maio de 1892, sendo a transmitente/vendedora: Maria 

Rodrigues Rosa; e o adquirente/comprador: Coronel João José Taveira (Anexo IV). 

Todavia, tanto na primeira como na segunda certidão, não fazem menção da dimensão da 

fazenda, mas relatam que havia apenas um paiol grande diante do Rio Bagagem.  

Já na terceira certidão de transcrição, com número de ordem 2.698, do Livro n. 3-

E, fls. 125v – 126, que dispõe de uma transmissão em forma de adjudicação, realizada 

em 11 de janeiro de 1956, sendo o transmitente/adjudicado: os herdeiros que 

representavam o espólio deixado pelo Coronel João José Taveira; e o 

adquirente/adjudicante: empresa Companhia Níquel Tocantins, a qual, tomou posse da 

Fazenda Acaba Vida. Constava no documento as seguintes características: 

“aproximadamente com 3.200 (três mil e duzentos) alqueires de terras de 1ª, 2ª e 3ª 

 
52 Vale ressaltar que nesse período as mulheres não poderiam realizar qualquer tipo de negociação, sendo 

tratadas como objeto e elas deveriam ficar submissas aos homens (pai ou irmão mais velho se já fosse 

falecido e depois ao marido quando se casasse). Entretanto, há um ponto interessante e contraditório que 

em todas as constituições brasileiras era tratado do princípio da igualdade das pessoas, desde a Constituição 

do Brasil de 1824 até na de 1988, só que de forma distorcida e conveniente à época. Vale citar o nome de 

Eufrásia Teixeira Leite, que foi investidora financeira na bolsa e filantropa brasileira, que mesmo com os 

bloqueios sociais e machistas conseguiu deixar sua “marca” positiva na história do Brasil, no final do século 

XVIII e início do século XIX, por isso acredito que essas mulheres das citadas certidões também foram 

outras como Eufrásia.  
53 Já nessa época, as mulheres ainda não poderiam realizar negociações jurídicas ou atos negociais, mas a 

partir do Código Civil de 1916, art. 242, a mulher passou a poder, desde que autorizada pelo homem, ou 

seja, pelo pai, irmão ou marido. Outro ponto repugnante da história foi o Estatuto da Mulher Casada Lei n. 

4.121/1962 (dois anos antes do Golpe Militar de 1964) que restringia os direitos da mulher e revogado após 

o Código Civil de 2002. Entretanto, a mulher ainda enfrenta obstáculos e preconceitos na atualidade, como 

no caso de normativas que não são explicitas e tão abusivas como antigamente, mas há de forma indireta, 

como em algumas políticas agrícolas que tratam do “chefe de família” sendo subjetivamente o homem.  
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classes, compreendidos dentro dos limites e confrontações constantes das transcrições n. 

1.167 e 1.168” (Anexo V).  

Em decorrência do falecimento de João José Taveira no ano de 1939, os herdeiros 

tiveram que realizar o inventário de seus bens, no local do último endereço do falecido 

ou de cujos, conforme normativa da época e que se mantém.  Por isso que, foi realizado 

na cidade de Paracatu, estado de Minas Gerais, julgado pelo Juiz de Direito José Vieira 

Rabelo, como manda o Decreto-Lei n. 4.657/42, art. 10, parágrafo 2º. Essa adjudicação 

foi documentada e oficializada pelo Tabelião Theophilo José Taveira do Cartório de 

Niquelândia-GO, o mesmo que encaminhou a documentação e informou ao juiz do 

Tribunal de Justiça de Paracatu-MG as confrontações e dimensionamento da Fazenda 

Acaba Vida. Com isso, levanta-se suspeitas por parte deste mencionado juiz ter praticado 

atos judiciais com desleixo e benesses, já que acabou por legalizar terras devolutas que 

foram acrescidas a propriedade (dialogado posteriormente), além da possibilidade da 

improbidade administrativa do já mencionado tabelião, pelo sobrenome semelhante ao do 

dono da fazenda. Suspeitas estas, tanto por parte do juiz de Paracatu-MG como do 

tabelião de Niquelândia-GO terem agido de forma maliciosa e objetivarem um benefício 

econômico. 

Na quarta certidão de transcrição, conforme matrícula n. 5.115, do Livro n. 2-V, 

fl. 8 e verso, que dispõe de uma transmissão através da ação de desapropriação rural por 

interesse social, registrada em cartório no dia 09 de fevereiro de 1987, sendo o 

transmitente/expropriado: Companhia Níquel Tocantins; e adquirente/expropriante: 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a qual se apossou legalmente da 

área como se descreve (Anexo VI):  

Uma área de terras, com 43.539 hectares, situada no imóvel rural denominado 

“Acaba Vida”, neste município e comarca, área está assim descrita “parte do 

M-84, de coordenada geográficas longitude 48º. 09’50” Wgr e latitude 14º 38’ 

23” S, situado na confluência do Rio Acaba Vida com o Rio Bagagem, seguem 

por linhas secas pelo espigão divisor de águas do referidos rios, confrontando 

com terras de quem de direito, com distância de 46.796,75 metros, até o M-20 

de coordenada geográficas longitude 48º 21’ 21” Wgr e latitude 14º 55’ 04” S, 

situado na Serra Acaba Vida; deste, segue por linhas secas pela referida Serra, 

confrontando com terras da Fazenda Acaba Vida, com a distância de 13.754,50 

metros, até o M-31, situado na divisa da Fazenda Acaba Vida e Fazenda 

Engenho da Companhia Níquel Tocantins; deste, segue por linhas secas, ainda 

pela referida Serra, confrontando com terras da Fazenda Engenho da 

Companhia Níquel Tocantins, com a distância de 11.642,00 metros, até o M-

37, de coordenadas geográficas longitude 48º 28’ 03” Wgr e latitude 14º 51’ 

31” S, situado na divisa da Fazenda Engenho da Companhia Níquel Tocantins 

e Fazenda São Bento e terras dos herdeiros de Rosalino José da Silva e 

Fernandes França; deste, segue pelo espigão da Serra; por linhas secas, 

confrontando com terras da Fazenda São Bento e de herdeiros do Rosalino José 
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da Silva e Ferreira França, com a distância de 47.251,25 metros, até o marco 

M-70, de coordenadas geográficas longitude 48º 12’ 23” Wgr e latitude 14º 

37’ 43” S; deste, segue pelo referido espigão; por linhas secas confrontando 

com terras de quem de direito, com a distância de 6.705,00 metros, até o marco 

M-84, ponto inicial da descrição do perímetro (ANEXO VI). 

Entretanto, em 20 de fevereiro de 1857, foi realizado um registro paroquial pelo 

João de Araújo Aragão, o qual não é título de domínio ou meio de reconhecimento de 

propriedade, conforme posição do Supremo Tribunal Federal. Tal registro ocorreu na 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em Traíras, conforme livro n. 37, fls. 6v – 7, 

no assentamento da declaração de n. 28, que descreve o seguinte (Anexo VII): 

João de Araújo Aragão testamenteiro nomeado de Ludovico Fernandes da 

Cunha, como abaixo se declara. O abaixo assignado vem declarar a Vossa 

Senhoria que o finado Ludovico Fernandes da Cunha possuía umas terras que 

as houve por arrematação, que foram do finado Antônio de Sousa Moraes, 

denominadas de ‘Acabavida’ de Domingos da Costa Guimaraens, cujas terras 

e capoeiras vem da Serra do Acabavida pelo Ribeirão, abaixo anuir-se com 

capoeiras que foram do finado Capitão José Teixeira Chaves, que vertem pelo 

mesmo Ribeirão descendo por este abaixo de onde o mesmo faz barra no 

Ribeirão da Cana Brava. Todas as vertentes que vem do finado Teixeira desde 

o Morro Grande até o morro que nasce da barra do Ribeirão Riacho Fundo e 

Cana Brava, cujo o morro finda no Engenho Venho denominado Fastudo, e as 

suas vertentes que vertem para dito Acabavida desaguam para o dito Ribeirão 

de Bocaina aonde morou Felipe Pinheiro, e as que desaguam para o Fastudo é 

caminho da Bocaina descia para onde andava o Capitão João Chrisosthimo, e 

vertem para o Riacho Fundo até o Borges no Cana Brava, e a barra deste acima 

partem com capoeiras do mesmo Capitão José Teixeira, e para cima todas as 

vertentes que vão para o Engenho de São Bernardo, e no caminho do 

Chrisosthimo (ANEXO VII).  

Contudo, o mencionado Registro Paroquial de Traíras, foi desconsiderado e 

invalidado, conforme a certidão de transcrição com número de ordem n. 02, do Livro n. 

01, do Registro Torrens, fls. 08 a 14, no ano de 1956, localizado no Cartório de Registro 

de Imóveis e Tabelionato do 1º Ofício de Notas da Comarca de Niquelândia-GO. O qual 

descreve em uma parte de seu contexto que, mediante um processo de titularidade do bem 

(Fazenda Acaba Vida), Teodoro Araújo Aragão e sua esposa, contestaram o registro sob 

as alegações de lhes pertencerem o dito imóvel, que anteriormente fora levado a registro 

paroquial por João de Araújo Aragão, mas o pedido inicial se demonstrava como tentativa 

de “grilo”. Fato que se confirma com as alegações constantes na obra de Matos (2004) já 

citadas, em que Álvaro Gomes arrendava essas terras para o Capitão José Teixeira. Sendo 

julgado pelo Juiz de Direito Otto Lendeiro do Tribunal de Justiça de Niquelândia-GO, 

como improcedente o pedido de Teodoro e esposa, tal certidão de transcrição posterior a 

certidão de adjudicação, que apresenta confrontações e características da época, conforme 

documento (Anexo VIII):  
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Um imóvel com denominação de ‘Acaba Vida’, já indicado neste município, 

com a área total de 43.539 hectares, sendo 24.659 hectares de campo e 18.844 

hectares de matos de cultura de segunda qualidade e que se prestam à cultura 

de feijão, milho, arroz, mandioca e etc, e os campos para criação de gado. As 

terras do imóvel são sílicas argilosas. A via de comunicação existente é, 

apenas, uma estrada cavaleira que chega até o arraial de Muquém, onde já 

existe estrada de rodagem secundaria, que leva à cidade de Niquelândia. 

Limita-se ao Norte com a Fazenda São Bento e com terras dos herdeiros de 

Rosalino José da Silva e outros e, com herdeiros dos Ferreira França e com 

terras devolutas; ao Sul, com terras devolutas; a Oeste, com a Fazenda Acaba 

Vida, dos Aragões e com a Fazenda ‘Engenho’ da Companhia Níquel 

Tocantins; a Leste com terras devolutas. O ponto de partida foi a barra do 

ribeirão ‘Acaba Vida’, no Rio Bagagem, onde foi cravado o marco inicial, 

cujos rumos seguidos e calculados constam da caderneta de campos (ANEXO 

VIII). 

Referente à dimensão, verificado nos Requerimentos de Sesmarias mencionados 

e nas Certidões de Transmissão de números de ordem 1.167 e 1.168, não há nestes 

documentos um quantitativo de terras para dimensionamento do tamanho do imóvel, só 

informações soltas ou avulsas como do “paiol”. Contudo, a Certidão de Transmissão n. 

2.698, descreve que a propriedade tinha aproximadamente 3.200 alqueires e, através da 

multiplicação do alqueire goiano de 4,84 m2, o resultado da conversão (alqueires para 

hectares) será de 15.488 hectares (CÁLCULO EXATO, 2020), o tamanho total da 

fazenda na época de 1956. Essa mesma quantia de 15.488 hectares foi informada pelo 

técnico de pesquisas fundiárias Vicente Paulo Pereira que era servidor da PGE-GO, o 

qual em um relatório técnico expôs essa informação no processo administrativo do 

INCRA na fl. 130. 

Através dessa certidão de transmissão n. 2.698, como base e fazendo uma 

comparação com a Certidão de Transmissão n. 5.115, verifica-se que ocorreu um aumento 

abrupto para 43.539 hectares. Além do mais, se for comparada as características do 

imóvel (Fazenda Acaba Vida), constantes na certidão de n. 02, de 1956, juntamente com 

o decreto expropriatório n. 93.556, de 1986, verificar-se-á que nesse imóvel, se fazia 

divisas com terras devolutas, sendo no lado norte, leste e sul, mas na certidão de n. 5.115, 

de 1987, não constam mais essas terras devolutas. Fatos que confirmam através dessas 

análises, à apropriação indébita das terras devolutas. Essa alegação também é reforçada 

por meio dos relatórios apresentados pelos procuradores do INCRA, sobre essas 

apropriações ilegais (analisados posteriormente). 

Mas no ano de 2010, ocorre a venda da Companhia Níquel Tocantins para a 

Votorantim Metais Níquel S/A, em decorrência disso essa nova pessoa jurídica assume 

tanto os créditos como as dívidas da empresa vendida. Neste caso, que irá receber o valor 
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da indenização será a nova compradora, conforme consta no processo judicial (fls. 962 a 

1.027). 

 

Figura 2. Localização do município de Niquelândia, no estado 

de Goiás. Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da 

Prefeitura de Niquelândia-GO. 

 
 

 
Figura 3. Formato atual e localização da Fazenda Acaba Vida, 

Niquelândia-GO. Fonte: Imagem retirada de relatório constante no 

Processo nº 54000.103522/2018-29 (INCRA, 2020). 
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Após todas as transações e fatos, como a absorção de terras devolutas, essa é a 

situação atual no que tange a dimensão e localização do imóvel. E para maior clareza, 

segue abaixo o fluxograma dos fatos envolvendo o imóvel no decorrer da história, desde 

a sua origem até os dias atuais (Figura 4). 

Figura 4. Fluxograma de fatos relacionados a Fazenda Acaba Vida, Niquelândia-GO. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados colhidos dos processos. 

ANO
•FATOS OCORRIDOS

1756
•Registro de Confirmação de Sesmaria para Álvaro Gomes Leal. Concedido pelo 
Rei Dom José

1786
•Requerimento de solicitação de Sesmaria para ampliação das terra à Álvaro 
Gomes Leal. Concedido pela Rainha Dona Maria I

1822
•Independencia do Brasil e Extinção do Instrumento de Sesmaria no Brasil, pela 
Resolução n. 76 de 1822. 

1840

•Registro de Doação das terras.

•Doadora: Teodozia Ferreira da Silva

•Recebeu: Maria Rodrigues Rosa

1857
•Surge Registro Paroquial (cancelado em 1956), o qual tinha intuito de "grilagem" 
por parte de João de Araujo Aragão.

1892

•Registro de Compra e Venda.

•Vendora: Maria Rodrigues Rosa

•Comprador: Coronel João José Taveira

1956

•Registro de Adjudicação.

•Vendor: Coronel João José Taveira

•Comprador: Companhia Níquel Tocantins

1986

•Processo Administrativo de Desapropriação Rural por Interesse Social:

•Expropriado: Companhia Níquel Tocantins

•Desapropriante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

1987

•Processo Judicial de Desapropriação, pelo réu questionar o valor.

•Autor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

•Réu: Companhia Níquel Tocantins

1996
•Sentença no processo judicial em primeira instância, ocorrida em 11/06/1996. 
Partes recorrem da mesma. 

2006

•Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 27/03/2006. 
Obrigando o pagamento dos juros compensatórios, pois independe de 
comprovação de produtividade, conforme o Min. Castro Meira (fl. 672).

2009
•Decisão de atualização de multa diária de R$ 1.500,00 (fl. 859) para R$ 2.000,00, 
além de mais 10% sobre o valor da execução.

2010
•Cálculo atualizado até 30/04/2010, valor restante: R$ 63.003.562,36.

•Empresa Votorantim Metais Níquel S/A compra a CIA Níquel Tocantins.

2018
•Com o cancelamento da ADI n. 2.332/2018 (juros compensatórios de 12% 
passam para 6%), o processo passará por uma reatualização de cálculos. 
Continuando em trâmite.
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Por fim, conforme listagem de assentamentos realizados em Goiás, 

disponibilizada no site do INCRA, destaca-se um exemplo de assentamento, no que tange 

à ocupação. O assentamento em questão está localizado no município de Baliza-GO e é, 

atualmente, o maior assentamento plenamente habitado no estado de Goiás. O Projeto de 

Assentamento Oziel Alves Pereira possui área de 38.559 hectares e contém 526 famílias 

assentadas. Essas características demostram a profundidade do que ocorre com o Projeto 

de Assentamento Acaba Vida, que possui mais de 40 mil hectares e, atualmente, contém 

apenas 72 famílias em posse do Contrato de Concessão de Uso.  

Assim, em termos de tamanho, o P. A. Acaba Vida é o maior assentamento de 

Goiás, mas que não consegue assentar nem, sequer, metade das famílias pretendidas 

(INCRA, 2020). O INCRA objetivava assentar 800 famílias, mas não se alcançou 10% 

desse total até o ano de 2021, o que demonstra o descumprimento do Decreto n. 433/92, 

que trata da aquisição de imóvel rural por compra e venda para RA, desde que seja em 

grande parte, propício para tal política. 

4.2.  ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIÁRIO 

Após a arguição dos principais pontos que se interligam e se relacionam ao estudo 

de caso referente à Fazenda Acaba Vida, que fora desapropriada por interesse social 

através de um processo administrativo e, posteriormente, convertido em processo judicial 

por desacordo entre as partes, no que se refere ao valor indenizatório e descumprimento 

da função social da terra, apresenta-se um fluxograma (Figura 5), no qual constam as 

principais normativas que estiveram relacionadas na aquisição do imóvel, como também 

as que respaldaram na sua desapropriação. 
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Figura 5. Fluxograma de normativas relacionadas ao processo de apropriação e 

desapropriação da Fazenda Acaba Vida, Niquelândia-GO. Fonte: Elaborado pelo autor, 

com base nas normativas relacionadas aos processos. 

 

4.2.1. Processo administrativo no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária  

Para um raciocínio linear dos acontecimentos e compreensão do procedimento, se 

abordará os fatos primordiais do processo administrativo, já que o judicial só ocorre se 

não for resolvido pela via administrativa, que tem a mesma validade e peso no que 

• NORMATIVA

• VIGÊNCIA 
ANO

• Implantação das Semarias no Brasil por D. João III, rei de Portugual.

•Revogada.
1536

•Resolução n. 76 - Extinção das Sesmarias no Brasil.

•Revogada.
1822

•Lei n. 601 - Lei de Terras.

•Revogada.
1850

•Decreto n. 1.318, Regulamento da Lei de Terras.

•Revogada.
1854

•Lei n. 3.071 - Código Civil.

•Revogada. 
1916

•Decreto-Lei n. 3.365 - Desapropriação por Utilidade Pública.

•Vigente. 
1941

•Lei n. 4.132 - Desapropriação por Interesse Social. 

•Vigente.
1962

•Decreto-Lei n. 554  > Revogada.

•Decreto-Lei n. 582 > Vigente.
1969

•Lei n. 6.969 - Usucapião Rural ou Pro Labore.

•Vigente.
1981

•Decreto n. 93.556 - Desapropriação da Fazenda Acaba Vida.

•Vigente. 
1986

•Constituição da República Federativa do Brasil.

•Vigente. 
1988

•Decreto n. 433 - Aquisição de Imóvel Rural por Compra e Venda.

•Vigente, mas parcialmente revogada.
1992

•Lei n. 8.629 - Regulamenta dispositivo da CF/88 sobre RA.

•Lei Complementar n. 76 - Regulamento da Reforma Agrária.

•Ambos vigentes.

1993
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concerne à legalidade. Com isso, todas as menções de folhas em parênteses são referentes 

ao processo administrativo no INCRA. 

Parte-se então, do Processo Administrativo n. SEI 41260.000254/1986-51, que 

transitou na seção jurídica da Procuradoria do INCRA, em Goiânia-GO. Mas ao proceder 

a análise deste processo, que é composto de 295 folhas, verificou-se que em 1986, 

procedeu-se à desapropriação via administrativa e, em 1987 foi emitido o Mandado de 

Imissão de Posse (fl. 263). Entretanto, foi constatado que ocorreram apossamentos por 

trabalhadores e lavradores rurais no decorrer da década de 1960 a 1970, sendo cerca de 

20 famílias, que se instalaram irregularmente. Em decorrência de ainda não existirem 

benfeitorias por parte do expropriado no imóvel, fato que reforçava a ideia de abandono 

e propiciava o estímulo de apossamentos na Fazenda Acaba Vida.  

O primeiro fato é que, no ano de 1955, a Companhia Níquel Tocantins venceu no 

Tribunal de Justiça (Fórum) de Paracatu-MG54, uma Ação de Adjudicação, no qual a 

figurava como autora e, como réus os herdeiros do falecido Coronel João José Taveira, 

os quais não queriam proceder a transmissão do imóvel em cartório (folhas: 35 a 38).  

Contudo, foi na mencionada decisão do Juiz José Vieira Rabêlo do Tribunal de 

Justiça de Paracatu-MG, com base nos documentos cartorários de números 1.167 e 1.168 

(Cartório de Niquelândia-GO) que, por serem antigos, não possuíam de forma clara as 

demarcações da propriedade que houve o favorecimento do proprietário, com a ampliação 

errônea da área da fazenda, pois o magistrado não exigiu maiores informações do Cartório 

e nem do Tribunal de Justiça de Niquelândia-GO para esclarecimentos ou confrontações. 

Em decorrência disso, o erro se legalizou pelo decurso do tempo. 

A Certidão de Transmissão, contida no Livro n. 3-E, fls. 125 verso e 126, com 

número de ordem 2.698, de 1956, trazia a informação de que o imóvel continha 3.200 

alqueires aproximadamente, mas esta não foi mencionada na sentença, somente as 

certidões de transmissão n. 1.167 e 1.168. Isto faz-se crer que o magistrado tenha 

proferido uma sentença errônea de forma proposital, ou seja, que favoreceu o avanço de 

15.488 hectares (decorrente da conversão de 3.200 alqueires) para 43.539 hectares, sendo 

um acréscimo de 28.051 hectares (fls. 130 a 132). Essas terras acrescidas são derivadas 

da absorção ilícita de terras devolutas, em decorrência do “erro” judicial. Esse “erro”, foi 

constatado em 1984, após transcorrido quase 30 anos (1956 a 1984), conforme alegações 

do procurador federal do INCRA (fl. 135). 

 
54 O processo transcorreu nesse município em virtude de cujos residir naquele local (último domicílio), pois 

conforme o Código Civil Brasileiro no art. 1.785 reforça isso.  
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   Após esse processo, estava em andamento um processo no Tribunal de Justiça 

de Niquelândia-GO, em que o Sr. Teodoro Araújo Aragão junto com a esposa, 

questionavam o domínio da fazenda, alegando ser de sua família (folha 28 do Proc. Adm. 

INCRA e Certidão de Transmissão número de ordem: 2 de 1956, p. 3). O juiz de 

Niquelândia-GO proferiu sentença favorável a CIA Níquel Tocantins e confirmou o seu 

domínio ao Cartório de Niquelândia-GO. Já sobre Teodoro, o juiz decidiu que não tinha 

direito pois Registro Paroquial não serve de comprovação dominial (folhas 29-30). 

Vale incrementar a informação decorrente de ocupações, pois quando a 

Companhia Níquel Tocantins tomou posse da fazenda, em 1956, esta não possuía 

qualquer tipo de benfeitoria, conforme Registro Torrens (fl. 124), condição que 

permaneceu até a sua desapropriação em 1986 (fl. 194). As únicas benfeitorias existentes 

eram decorrentes das famílias posseiras no local por entenderem que estava abandonado 

(fl. 58). Essa situação do imóvel só estimulava a suposição de abandono, já que ainda não 

cumpria com a função social da terra (fl. 153). Com isso, propiciava o aumento das 

ocupações, tanto que, no ano de 1967 havia 27 posseiros, em 1972 essa quantidade 

aumentou para 210 posseiros, em 1976 chegou a cerca de 500 famílias posseiras e em 

1986 havia cerca de 800 famílias posseiras, sendo que muitos poderiam requerer a 

Usucapião Especial ou Pro Labore (fls. 153/190), conforme argumento do Procurador 

Regional do INCRA e em decorrência do Código Civil de 1916 e Lei de 6.969/1981. 

Figura 6. Fluxograma do quantitativo de famílias posseiras na Fazenda Acaba Vida, 

Niquelândia-GO. Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Processo Administrativo n. 

SEI 41260.000254/1986-51 (INCRA, 2020). 

 

Esses dados, foram retirados do processo do INCRA, mas nos documentos não 

constam as informações sobre as famílias, somente um quantitativo referente aos 

respectivos anos, só após 1986 que há uma listagem referente aos posseiros. A Figura 7 

busca demonstrar que, em 1993, a melhoria da estrada que liga a BR-414 ao Povoado 

•Número de 
posseiros.

ANO

•27 familias 
posseiras.

1967
•210 famílias 
posseiras.

1972

•500 famílias 
posseiras. 

1976
•800 famílias 
posseiros. 

1986
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Machadinho possibilitou o levantamento e demarcação de terras para assentar 72 

unidades familiares. 

 

Figura 7. Parcelamento de 72 lotes realizado no ano de 1993 no P. A. Acaba 

Vida, Niquelândia-GO. Fonte: Imagem retirada de relatório constante no 

Processo nº 54000.103522/2018-29 (INCRA, 2020). 

 

Essas 72 famílias se apossaram de “pedaços” de terras e logo se estabeleceram, 

através da construção de suas humildes moradias, juntamente com o cultivo de algumas 

culturas de curto prazo e a criação de animais. Mas também existiam famílias acampadas 

por pouco tempo e que não se estruturaram no local. Em decorrência das ocupações, a 

Companhia Níquel Tocantins teve que propor inúmeras ações após à aquisição da 

fazenda, para objetivar a reintegração de posse (processos n. 21/67, e; n. 1.086/72, Fórum 

de Niquelândia-GO, fl. 18). 
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Como o proprietário/empresa estava exausto de ter que arcar com tributos e 

encargos judiciais para manutenção do bem que não se utilizava55, este se dirigiu ao 

INCRA, em 1984, com intuito de oferecer o imóvel para promoção da RA e, por ser a 

melhor solução de forma “justa”, para resolver os problemas sociais e gravames que se 

alastravam por décadas, conforme parecer n. 50/84 (fls. 135 a 137). Tal oferecimento 

ocorreria na modalidade de permuta, por meio da entrega do imóvel ao INCRA e, em 

contrapartida, este disponibilizaria outro imóvel na mesma região ou em outra, desde que 

dentro dos limites do estado de Goiás e proporções semelhantes e, caso fosse menor, 

deveria ter avaliação monetária semelhante.  

Em 24 de julho de 1984, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, por intermédio 

do INCRA, se manifestou através do despacho n. 510/84 – PPI (fl. 133), com a 

informação de que o estado de Goiás não possuía imóvel rural que possibilitasse a 

permuta de forma equilibrada, em decorrência do tamanho da fazenda, diga-se de 

passagem, decorrente de ilícitos. Com isso, em 06 de setembro de 1984, a Procuradoria 

Geral do Estado de Goiás se manifestou por meio de um despacho n. 6214/84, que 

acordou, com o citado parecer n. 50/84, resolver os problemas sociais decorrente das 

ocupações e sugeriu o encaminhamento do processo para o Instituto de Desenvolvimento 

Agrário de Goiás (IDAGO). Essa entidade, que é detentora das terras devolutas 

arrecadadas ou a arrecadar do estado, deveria examinar com mais afinco o pedido de 

permuta solicitado pela empresa, caso fosse de seu interesse e se dispusesse de área 

semelhante para a permuta. 

No dia 07 de fevereiro de 1986, foi apresentado um parecer, com conteúdo já 

esperado, informando que em Goiás não haveria terras devolutas ou a arrecadar na 

proporção da permuta. Então, com base em certidões, extratos imobiliários, plantas do 

imóvel, situação da fazenda com as ocupações e principalmente do constante no relatório 

técnico56, de 1986, sobre a boa qualidade terra, em grande parte, a Fazenda Acaba Vida 

foi considerada como boa para RA. Dessa forma, iniciou-se a mudança de procedimento 

 
55 Isso estimula a posição que o objetivo da Fazenda Acaba Vida foi apropriação da renda dessas terras, ou 

seja, fonte monetária para questões de inadimplência ou investimentos futuros. Pois, mesmo após a 

aquisição pela expropriada, não foi objetivado qualquer meio que possibilitasse o cumprimento do princípio 

constitucional da função social da terra, para indiretamente atingir a busca do interesse social e bem-estar 

social. Contudo foi vista como boa-samaritana, por oferecer a terra para RA, mas desde que recebesse uma 

alta indenização.  
56 Ponto abordado com mais afinco no subtópico seguinte (Processo Judicial na Justiça Federal), pois um 

dos responsáveis pela realização do Relatório Técnico da Fazenda Acaba Vida, Luiz Célio P. Azevedo, o 

qual sofreu um processo disciplinar por deszelo e improbidade administrativa, influenciou de forma 

negativa a desapropriação de várias fazendas, que na grande maioria eram impróprias para RA. 
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administrativo, ou seja, de permuta passou para desapropriação por interesse social57, 

conforme certidão de encaminhamento de fl. 155, enviado à Diretoria de Recursos 

Fundiários.  

Um detalhe importante é que logo em seguida foi sancionado o Decreto n. 92.690 

de 1986, que declarou a área rural do estado de Goiás como zona prioritária para execução 

e administração da reforma agrária. Este decreto, vigorou por 5 anos e depois teve 

revogação tácita em 20/05/1991, sendo que, conforme decreto, as desapropriações 

somente poderiam recair sobre latifundiários, seja por exploração ou por dimensão no 

caso de exceder 600 vezes o módulo fiscal, como conceituado no Estatuto da Terra, art. 

4º, como também sobre imóveis rurais cuja forma de exploração contrarie o interesse 

social (fls. 163 e 164).  

Outra justificativa para essa desapropriação foi que após a atualização de cadastro 

da fazenda no sistema do INCRA, por intermédio das visitas técnicas, pode-se confirmar 

que ela não realizava exploração de suas terras há décadas, o que possibilitou à 

comprovação do descumprimento da função social da terra, principal argumento para a 

desapropriação, conforme fls. 152, 153 e 165, desse processo administrativo.  

Em 27 de agosto de 1986, foi encaminhado um documento de fls. 175 a 177, que 

elencava além das duas justificativas anteriores, outras como: 1. A impossibilidade de se 

manter a fazenda com apossamentos realizadas pelas inúmeras famílias existentes; 2. 

Propiciar melhor condição de vida aos trabalhadores; 3. Possibilitar o acesso a créditos 

de amparo em conluio com assistência técnica, para o estímulo do desenvolvimento 

desses trabalhadores rurais e, com isso, promover a geração de riquezas para o estado, e; 

4. Promover a busca da justiça social. Vale agregar ainda que o INCRA protocolou um 

ofício n. 357/86, em 14 de agosto de 1986, conforme fls. 187 a 190, utilizando os mesmos 

argumentos para justificar a desapropriação do referido imóvel. 

Sendo assim, sobre a desapropriação rural da Fazenda Acaba Vida objetivada pela 

União, se faz pertinente acrescentar o informativo protocolado em 08 de outubro de 1986, 

conforme fl. 184 (proc. adm.), referente à avaliação do imóvel, no qual informou que o 

valor da terra nua seria de CZ$ 1.439.995,62 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil, 

novecentos e noventa e cinco cruzados e sessenta e dois centavos), referente aos 43.539 

hectares. O imóvel não possui benfeitorias, então não havia o que se indenizar de forma 

à vista.  

 
57 Um detalhe importante é que nesse período a Lei n. 6.969/81 que dispõe sobre Usucapião Especial ou 

Pro Labore, já estava em vigor há 4 anos. 
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Com isso, no dia 07 de novembro de 1986, foi promulgado o Decreto n. 93.556, 

sancionado pelo Presidente da República, que promoveu a desapropriação da Fazenda 

Acaba Vida por interesse social. Após três dias da promulgação de tal decreto, a Diretoria 

Regional no Centro-Oeste do INCRA promoveu um despacho de fl. 194, com o seguinte 

conteúdo, que: 1. Aprovou o montante que seria destinado à indenização; 2. Autorizou a 

emissão dos Títulos da Dívida Agrária, para serem resgatados pelo expropriado, sendo 

emitidos pela Diretoria de Administração e Finanças (DA), e; 3. Autorizou o ajuizamento 

do processo judicial na Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de Goiás, em 

decorrência de descumprimento da função social.  

Dessa forma, pela Entidade Estatal não possuir bens que possibilitasse a permuta, 

pelo INCRA constatar que o imóvel descumpria a função social da terra e por haver 

desacordo no valor da indenização, o processo administrativo foi arquivado e teve seu 

andamento no Poder Judiciário58 (Processo n. 00.1612-8, 4ª Vara da Justiça Federal), 

onde passou a ser discutido os critérios da desapropriação. Com isso, foi expedido em 03 

de fevereiro de 1987 o Mandado de Imissão da Posse pelo Juiz Federal João Vieira 

Fagundes, da 1ª Vara em exercício na 4ª Vara da Justiça Federal (fls. 263 e 264). 

Por fim, chega-se na posição de que o processo administrativo teve o devido 

andamento, como manda as normativas. Contudo, constata-se que a empresa proprietária 

da Fazenda Acaba Vida tentou se beneficiar com este processo, da seguinte forma: 1. A 

existência de várias famílias posseiras prejudicaria a realização da venda com particular 

e afetaria o valor de venda, pois o adquirente teria que demandar ações judiciais contra 

os posseiros; 2. A baixa qualidade das terras que seria um empecilho para um valor alto 

na venda; 3. O imóvel era coberto por mata nativa, ou seja, quem adquirisse teria que 

providenciar documentação de autorização para desmatamento, que geraria gastos extras; 

4. Quem adquirisse a terra, correria o risco de perder parte dela, em detrimento da 

usucapião especial, pois, vários posseiros possuíam o tempo e os requisitos necessários 

para solicitarem este benefício, e; 5. Tentativa de permuta que beneficiaria a empresa com 

terras desocupadas e de maior valor. Critérios decorrentes de utilização das legislações 

em benefício próprio, sem qualquer vislumbre da situação dos posseiros por parte do 

expropriado. 

Há ainda a questão de as normativas da época estimularem o litígio ou ação 

judicial, ou seja, qualquer desentendimento deveria ser resolvido por processo na justiça 

 
58 Dialogado no próximo tópico.  
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(bem diferente do que ocorre na atualidade, graças ao “Novo” Código de Processo Civil 

de 2015, que normatiza e exige que as partes busquem o acordo). Mas na época de início 

do processo desapropriatório era vantajoso deixar o processo correr se o autor tivesse 

condição de custear, em decorrência das correções e juros altíssimos aplicados pelo 

judiciário, como os juros compensatórios, informações que provavelmente eram de 

conhecimento do advogado da empresa. Munido dessas experiências processuais o 

advogado deve ter estimulado ao desacordo e para que o processo fosse encaminhado ao 

judiciário. Essas evidências reforçam a ideia de que foi um excelente negócio oferecer o 

imóvel ao INCRA, pois se fosse negociado via particular, com certeza não teria sido tão 

benéfico economicamente. 

4.2.2. Processo judicial na 4ª Vara da Justiça Federal 

 Após o Decreto n. 93.556, sancionado pelo Presidente da República, em 1986, - 

que autorizou a desapropriação rural por interesse social da Fazenda Acaba Vida, 

descumprir com o princípio constitucional da função social da terra, foi protocolado o 

processo judicial em 19 de dezembro de 1986, na 4ª Vara da Justiça Federal (Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região) na Subseção Judiciária do Estado de Goiás, processo este 

que perdura até os dias atuais59, com cerca de 30 anos (1986 a 2021).  

Na petição inicial do processo judicial, o INCRA justificou a necessidade de 

aquisição do imóvel em virtude: 1. Da existência de cerca de 800 famílias no local, que 

correriam risco de serem expulsas por estarem em terras particulares de forma ilegal; 2. 

Imóvel não era ocupado, tampouco explorado pela empresa, desde a sua aquisição em 

1956, sendo qualificado como latifúndio por dimensão60 e; 3. Consequentemente, em 

decorrência do item 2, ficou a União incumbida de providenciar a desapropriação do 

imóvel, conforme art. 2º na lei do ET61. 

 
59 Até o segundo semestre de 2020, o processo continua em andamento na fase de execução de sentença, 

ou seja, procedimento para efetuar o pagamento da empresa expropriada.  
60 Decreto n. 84.685 de 1980, art. 22, inciso II, alíneas “a”: exceda a seiscentas vezes o módulo fiscal 

calculado na forma do art. 5º; “b”: não excedendo o limite referido no inciso anterior e tendo dimensão 

igual ou superior a um módulo fiscal, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, 

econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente explorado, 

de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural (BRASIL, 1980). 
61  Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua 

função social, na forma prevista 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; e d) observa as disposições legais que regulam as justas 

relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem (BRASIL, 1964b). (grifo nosso) 
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O valor ofertado e que seria pago no decorrer do processo judicial, o qual decorria 

do valor levantado no processo administrativo, para a empresa/réu, foi de Cz$ 

1.439.995,62 (Um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e cinco 

cruzados, sessenta e dois centavos), conforme tabela de correção monetária (Tabela 5).  

Tabela 5. Conversão do valor inicial, da indenização da Fazenda Acaba Vida, localizada 

em Niquelândia-GO, de Cruzado para moeda atual em Real. 

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial  04/1986 

Data final  06/1996 

Valor nominal  Cz$ 1.439.995,62 (CRUZADO) 

Dados calculados 

Índice de correção no período  1.191.673.735,17873570 

Valor percentual correspondente  119.167.373.417,873570 % 

Valor corrigido na data final  R$ 624.001,80 (REAL) 

Fonte: Elaborado pelo autor, através da “calculadora do cidadão” (BCB, 2020). 

 

Como se observa na Tabela 5, o valor aproximado da terra nua em Real e sem 

correção monetária foi de R$ 624.001,80 (seiscentos e vinte e quatro mil, um real e oitenta 

centavos), sendo a data inicial quando o valor foi deferido e a data final referente a 

primeira sentença judicial, que corrigiu o valor (adiante). O valor era baixo por não existir 

benfeitorias a serem indenizadas e a terra não ter sido desbravada. Por haver discórdia 

econômica e descumprimento da função social, o INCRA juntou em seguida os 

documentos discriminados no art. 6º, do Decreto-Lei n. 554 de 1969, que foi antes da 

revogação de tal artigo pela Lei Complementar n. 76, em 1993:  

Art. 6º Na petição inicial, o expropriante, juntando um exemplar da publicação, 

em órgão oficial do ato de desapropriação, bem como o recibo bancário do 

depósito feito nos termos do artigo 4º e seu parágrafo único, requererá seja o 

depósito convertido em pagamento do preço e ordenadas, em seu favor, a 

imissão na posse do bem e a respectiva transcrição no registro de imóveis 

(BRASIL, 1969). (grifo nosso) 

Após a protocolização da inicial pelo INCRA, abriu-se a oportunidade para a 

expropriada CIA Níquel Tocantins contestar o alegado da autarquia, a qual, indagou que: 

1. O preço da indenização depositada era injusto, por ser inferior ao valor de mercado 

aplicado à terra naquela região. Como comprovação, a expropriada apresentou alguns 

documentos cartorários de propriedades rurais que foram desapropriadas para demonstrar 

os valores pagos; 2. A empresa alegou que o valor para a base de cálculo do ITR não 

engloba a área das florestas, caso contrário, o expropriado estaria inadimplente com a 
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receita federal, por sonegação de impostos. Já que apresentava nas declarações da receita, 

valores inferiores ao que deveria pagar ao Governo, e; 3. A empresa requereu ainda uma 

avaliação ou perícia técnica, para fixar um valor, na busca de comprovar que foi lesado 

com a indenização abaixo do mercado, como também, que a autarquia fosse condenada a 

pagar correção monetária, juros de mora, juros compensatórios e o acréscimo da 

indenização. 

Após a contestação da empresa, em respeito ao princípio da ampla defesa, o juiz 

abriu oportunidade para o INCRA, por intermédio de sua Procuradoria Regional, 

apresentar contrarrazões de contestação que visava refutar os três itens anteriores (fls. 87 

a 93). Assim, a Procuradoria Regional do INCRA alegou que:  

1. A expropriada desde a aquisição, não realizou qualquer tipo de benfeitoria, seja 

na agricultura ou pecuária, como muito menos extração de minérios. Além do mais, as 

terras obtidas pela empresa Furnas (utilizada como exemplo de contestação de valor), 

eram produtivas ou existiam benfeitorias, bem diferente da situação da Fazenda Acaba 

Vida. A empresa expropriada contra-argumentou que a terra era utilizada como reserva 

legal ou mata auxiliar, em virtude de realizar extração de minérios em outras regiões. 

Contudo, o Juiz Relator excluiu posteriormente essa alegação de reserva e pela mesma 

não possuir autorização que comprovasse o alegado na região do Acaba Vida;  

2. Por consequência, descumpria com os princípios constitucionais como “bem-

estar social”, “função social da terra”, “bem maior da coletividade”, “níveis satisfatórios 

de produtividade”. Fato que só reforçava o desleixo com o bem e estimulava as ocupações 

pelas famílias posseiras, por acreditarem que as terras estavam abandonadas;  

3. A Lei 4.504/64 – ET, agrega em seu art. 2º, a informação da obrigatoriedade de 

providenciar a destinação da terra. E referente ao preço, a Procuradora do INCRA 

Carmem Lúcia da Cunha Rezende à época, foi taxativa ao descrever que o “justo preço”, 

é o preço adequado na técnica e na terminologia do direito vigente, e não o do excesso 

individualista da corrente dos proprietários, pois a preponderância do interesse público é 

norma a obedecer com rigor, em decorrência da indenização justa, ser uma compensação 

exata do prejuízo sofrido na medida em que há prejuízo ao expropriado.  

Todavia, naquela época não havia nenhuma normativa explicitando que tais 

prejuízos deveriam ser demonstrados ou comprovados, para que o juiz pudesse ponderar 

na estipulação de valores. Outro ponto prejudicial no que tange a indenização, relaciona-

se à possibilidade de ficar a cargo do próprio proprietário expor o valor que entende valer 

a terra e este valor servia de base para estipulação de tributos e ponderação das 
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indenizações de desapropriação. Isto ocorreu na desapropriação da Fazenda Acaba Vida, 

onde a autarquia usou como base para levantamento da verba indenizatória o valor 

declarado pelo proprietário na Receita Federal, considerando como sendo uma forma 

justa e sensata. 

Com essas alegações das contestações, levanta-se uma questão já respondida: Por 

que o expropriado fez uma declaração distorcida com valor abaixo de mercado para a 

Receita Federal? O motivo é claro, unicamente causar prejuízos ao erário público com a 

sonegação de parte dos impostos, no sentido de pagar menos encargos, fato este praticado 

por muitos proprietários de terras, como argumenta a procuradora do INCRA (fl. 09). 

Contudo, esse ato de sonegação é uma “faca de dois gumes”, pode beneficiar o 

proprietário com valores mais baixos de impostos, ou prejudicá-lo com valores mais 

baixos nas indenizações. O art. 19, §2º, alínea “a” do ET descreve sobre o parâmetro para 

uma “justa indenização”:  

Art. 19, §2º, alínea “a”: para a fixação da justa indenização, na forma do artigo 

147, § 1°, da Constituição Federal, levar-se-ão em conta o valor declarado 

do imóvel para efeito do Imposto Territorial Rural, o valor constante do 

cadastro acrescido das benfeitorias com a correção monetária porventura 

cabível, apurada na forma da legislação específica, e o valor venal do mesmo 

(BRASIL, 1964b). (grifo nosso) 

Após as alegações dos envolvidos, a autora e réu juntaram ao processo judicial, 

os quesitos para o perito técnico responder com base nas análises realizadas in loco, no 

ano de 1993, sendo: I- Perito nomeado pelo réu CIA Níquel Tocantins e; II- Perito 

nomeado pelo INCRA, ambos acordados pelas partes e autorizados pelo juiz da 4ª Vara 

da Justiça Federal de Goiânia-GO, como se seguem: 

1. Perito do Réu: O perito Maurício Ribeiro Sampaio realizou um laudo bem extenso e 

informativo, mas por consequência, se contrapôs em alguns pontos e de certa forma 

favoreceu o réu. Além do mais, este perito utilizou como respaldo o laudo apresentado 

pelo INCRA em 1986 (processo administrativo) e as aerofotos tiradas em meados de 

1964, ou seja, grande parte dos dados e informações já não se equiparavam ao ano da 

perícia que ocorreu em 1993. Referente ao solo, o perito respondeu as questões propostas 

pelas partes (fls. 232 a 237), omitindo algumas informações, como por exemplo, o 

quantitativo de posseiros existentes na fazenda. Essa informação é relevante na medida 

em que interfere na indenização. Ainda sobre o solo, o perito declarou que a terra tem 

potencial agrícola, mas depois disse que a propriedade é montanhosa e rochosa, com 

declives em torno de 45º graus, além de ter pouca terra ser aproveitável, ou seja, se 

contradizendo no decorrer das respostas. O perito dividiu a terra em: cultivável com cerca 
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de 18.844 hectares e de campo com cerca de 24.695 hectares, como se toda área fosse 

passível de aproveitamento agrícola e pecuário. Além disso, o perito também informou 

que na propriedade haveria vastas quantidades de árvores com possibilidades madeireiras, 

com base nas aerofotos, como se toda a área pudesse ser desmatada.  Os valores 

levantados pelo perito do réu foram: Terra de cultivo equivalente a Cr$ 

55.480.785.200,00; Terra de campo equivalente a Cr$ 38.930.340.884,00, e; A madeira 

que se encontra na fazenda equivalente a Cr$ 85.486.885.920,00. Estes valores 

totalizaram Cr$ 179.898.012.004,00 (cento e setenta e nove bilhões, oitocentos e noventa 

e oito milhões, doze mil e quatro cruzeiros). 

2. Perito da Autora: Foi realizado por David Ferreira Cavalcante de forma mais direta e 

concisa, além de fazer uma avaliação na forma como a desapropriação rural deve ocorrer 

e se embasar. No critério do solo, a fazenda Acaba Vida apresenta (fls. 324-235): 1. Solo 

tipo litólicos álicos a moderados, com textura média, cascalhenta e terras com alto declive 

de 45º a 75º graus, equivalente a 35% da fazenda; 2 Solo tipo cambissolos álicos, com 

argila baixa a moderada e baixa fertilidade com alta saturação de sesquióxitos de 

alumínio, com possibilidade de mecanizar,  equivalente a 40% da fazenda, e; 3 Solo tipo 

latossolos vermelho amarelo, distrófico a moderado, com textura argilosa, além de relevo 

ondulado que não passa dos 25º graus e se localiza nas proximidades de rios e córregos, 

equivalente a 25% da fazenda. O perito ressaltou ainda que o imóvel é de difícil acesso 

em virtude das condições do solo e por baixa infraestrutura no local e que, até 1993 

(realização do laudo), o INCRA tinha registrado cerca de 191 posseiros irregulares que 

permaneciam no local, sendo uns com cerca de 5 anos, outros com mais de 20 anos e 

alguns com mais de 30 anos. O perito não apresentou análise da possibilidade mercante 

da madeira, por não ser a finalidade do INCRA, já que esta não visa comércio, mas 

atender questões sociais através da RA e por entender que a mata compreende a terra nua.  
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Figura 8. Relevo predominante na Fazenda Acaba Vida, Niquelândia-GO. Fonte: 

Imagem retirada de relatório constante no Processo nº 54000.103522/2018-29 (INCRA, 

2020). 

Referente à questão de acesso, como argumentado pelos peritos e no subitem do 

processo administrativo, seguem imagens sobre tais condições das estradas de acesso: 

 

Figura 9. Condição da maioria das estradas do P. A. Acaba Vida, Niquelândia-GO. 

Fonte: Imagem retirada de relatório constante no Processo nº 54000.103522/2018-29 

(INCRA, 2020). 
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Figura 10. Condições de acessibilidade ao P. A. Acaba Vida, Niquelândia-GO. Fonte: 

Imagem retirada de relatório constante no Processo nº 54000.103522/2018-29 (INCRA, 

2020). 

O perito do INCRA embasou-se nos dados obtidos nas instituições financeiras e 

de registros, como Banco do Brasil, Banco do Estado de Goiás (BEG), Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-GO) e informações do corretor de 

imóveis Sr. Aristides Moreira de Paiva, além de informações colhidas no Cartório de 

Registro de Imóveis e Tabelionato de 1º Ofício de Notas de Niquelândia-GO para 

ponderar um valor que entendesse ser o adequado (fl. 338). Assim, chegou no valor global 

da Fazenda Acaba Vida, em consonância com pesquisas de mercado e com aplicação do 

anexo IV, que integra a Instrução Normativa do INCRA n. 01 de 1992, sendo fixado o 

valor de Cr$ 61.825.714.431,90 (sessenta e um bilhões, oitocentos e vinte e cinco 

milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e um cruzeiros e noventa 

centavos). 

A justificativa do valor estar abaixo do requerido pelo réu tange ao fato de o 

imóvel: 1. Conter inúmeras famílias posseiras irregulares e outras com possibilidade de 

realizar usucapião especial da parte em que construiu sua moradia e trabalho; 2. Grande 

parte da terra ser infértil ou destinada a reserva legal por nascentes (fls. 327-328), como 

por ser, em sua maioria, inexplorada, o que gera gastos para torná-la produtiva, e; 3. Por 

não se comparar a um imóvel bem cuidado, com benfeitorias e com possibilidades para 

agricultura ou pecuária (fls. 341, 343, 351). 
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Após as partes apresentarem seus laudos técnicos o juiz federal Gilson Barbosa 

dos Santos realizou audiência no dia 08/06/1994, na tentativa de buscar um acordo e ouvir 

pessoalmente os peritos, mas infelizmente essa ação foi infrutífera. Dessa forma, abriu-

se possibilidade de as partes apresentarem defesa/justificativa referente aos valores:  

1. O INCRA argumentou que o valor apresentado foi muito bem trabalhado, que a 

exclusão do montante florístico foi o correto e que RA seria a melhor forma de utilização 

da terra, já que o réu descumpria com a função social, por compreender que a cobertura 

florística engloba a terra nua, pelo simples fato de as árvores serem nativas e não se 

enquadrariam como benfeitoria. Contudo, a expropriada atua no ramo da mineração e, 

por isso, tenta agregar valor para obter vantagem indevida, pelas terras serem de baixa 

produtividade ou improdutivo na grande maioria. Ainda há a questão dos posseiros, 

prejudica a avaliação econômica, da mesma forma que ocorreria se vendesse para um 

particular.  

II- A CIA Níquel Tocantins requereu a manutenção integral do seu valor, por entender se 

adequar à realidade do mercado da terra no local e novamente repetiu a informação dos 

valores aplicados na desapropriação sofrida pela empresa Furnas. 

Assim, em 1996 (já com 10 anos de trâmite) ocorreu o proferimento da sentença 

(fls. 426-443), na qual a juíza federal Ionilda Maria Carneiro Pires julgou procedente o 

pedido de desapropriação por interesse social da Fazenda Acaba Vida, sendo bastante 

infeliz ao aplicar os valores. Na sentença, a juíza acolheu o valor do perito da expropriada, 

que foi de Cr$ 179.898.012.004,00 (cento e setenta e nove bilhões, oitocentos e noventa 

e oito milhões, doze mil e quatro cruzeiros), como também condenou o INCRA ao 

pagamento de acréscimos, como: 1. Correção monetária a partir da data de avaliação do 

imóvel (23/04/1993); 2. Juros compensatórios de 12% ao ano, contado da data de imissão 

na posse (09/02/1987); 3. Juros de mora de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da 

sentença até a data do pagamento; 4. Honorários advocatícios de 10%, calculados sobre 

o valor total, e; 5. Custas judiciais imputadas ao INCRA. Acréscimos que elevaram a 

indenização exorbitantemente, conforme mostra a Tabela 6. Ademais, a juíza alegou que 

os apossamentos não interferem no valor do imóvel e não apresentou fundamentos 

jurídicos para respaldar a decisão62. 

 
62 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 

identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências 

havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
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Tabela 6. Conversão do valor bruto sem acréscimos na indenização da Fazenda Acaba 

Vida em Niquelândia-GO, considerando as moedas Cruzeiro e Real. 

Dados básicos da correção pelo IPCA-E (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 01/1993 

Data final 06/1996 

Valor nominal  Cr$ 179.898.012.004,00 (CRUZEIRO) 

Dados calculados 

Índice de correção no período 305,41918170 

Valor percentual correspondente 30.441,918170 % 

Valor corrigido na data final R$ 19.979.746,77 (REAL) 

Fonte: Valor bruto sentenciado convertido no site do Banco Centra do Brasil (BCB, 2020). 

 

A data final na Tabela 6 faz referência ao momento de proferimento da sentença, 

já a base de correção, foi o aplicado nesse período pelas instituições financeiras, que em 

moeda corrente atual equivaleria à R$ 19.979.746,77 (dezenove milhões, novecentos e 

setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais, setenta e sete centavos), valor sem 

os acréscimos impostos pela juíza federal.  

Com o proferimento da sentença, abriu-se oportunidade para ambas as partes 

impetrarem recursos de apelação, sendo alegado: I- Na Apelação da Companhia Níquel 

Tocantins ficou de acordo com o sentenciado, mas como a juíza enquadrou o valor da 

florística como benfeitoria, a empresa apelou para que esse valor fosse pago de imediato, 

já o restante (cerca de metade) seria em forma de TDAs, e; II- Na Apelação do INCRA, 

o qual não se conformou com o sentenciado, por entender que não houve a necessária 

justiça social, mas muito pelo contrário, beneficiou a empresa com o acréscimo de 

encargos e ainda tem que pagar a mesma a cobertura vegetal, que cobre todo o imóvel, 

sendo algo totalmente desnecessário e oneroso para a reforma agrária. 

O INCRA argumentou ainda em sua apelação (fls. 451 a 462), após vistoria in 

loco, para levantamento da situação socioeconômica do imóvel, que era totalmente 

inexplorado pela empresa, sendo as poucas benfeitorias advindas de algumas famílias 

posseiras. Dessa forma, constata-se um descumprimento da função social pelo 

expropriado. Mas a sentença não levou em consideração, sendo conivente com o 

desrespeito ao erário e favorecimento econômico do expropriado.  

 
direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem 

(BRASIL, 2015). (grifo nosso) 
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Tudo isso leva à suspeição de conluio entre a juíza e o réu, em decorrência do 

comportamento e da forma como foi sentenciado, pois todo o processo se mostrou 

bastante vantajoso, com altas indenizações por terras “imprestáveis” para a produção 

agrícola e pecuária e com possibilidades de alavancar ainda mais o valor, com os 

acréscimos de diferentes tipos de juros e penalidades. Dessa forma, ao invés de estimular 

os expropriados a seguirem as normas, o judiciário causa o efeito oposto, cativando esses 

proprietários de vastas extensões de terras a descumprirem as normas ou a entregarem 

para a União pelas altas indenizações. 

Todo esse processo desapropriatório inviabiliza cada vez mais as políticas 

fundiárias dentro de um plano diretor, que acarreta ao órgão executor, um penoso e 

inglório trabalho. A Autarquia Federal ainda refutou no recurso que não caberia 

indenização da cobertura florestal, pois constitui-se parte integrante do solo, diferente do 

que ocorreria nos casos de seringais e castanhais da Região Norte do Brasil. Foi 

questionado ainda, a aplicação de juros compensatórios, que visa agregar à indenização 

pela privação dos frutos que o dono teria direito, ou seja, terá o direito aquele que trabalhe 

a terra e comprove os rendimentos da parte desapropriada. Mas, no caso, a CIA Níquel 

Tocantins nunca realizou ou apresentou documento que informasse haver alguma 

destinação atual ou futura da terra. 

A sentença da juíza federal Ionilda foi de tal proporção que o Ministério Público 

Federal interveio como terceiro interessado para apresentar recurso de apelação (fls. 465 

a 473), por também compreender que a tal juíza federal fez má compreensão das 

normativas. O MPF reforçou a posição do INCRA e alegou ainda que, conforme art. 93, 

inciso IX da CF/88, as decisões judiciais devem ser fundamentadas (ter embasamento 

jurídico ou empírico), e no caso desta sentença, isto não foi respeitado, pois ela só deferiu 

os pedidos do réu.  

O MPF acrescenta que a empresa expropriada possui uma usina em Niquelândia-

GO, que utiliza o carvão como combustível e, por isso, a empresa distorce o “status” de 

benfeitoria útil, pois a floresta é natural e o réu não possui licença ambiental que autorize 

o desmatamento. O MPF reforçou também o apresentado pelos peritos, que grande parte 

da mata se localiza em locais de reserva legal ou de preservação, mesmo que agregasse 

valor a isso, nessas localidades não seriam permitido o desmatamento. 

O Ministério Público Federal, em 1997, requereu a juntada de documentos 

comprobatórios de ilegalidades administrativas (fls. 511 a 553), praticadas por peritos 

técnicos da autarquia federal, que realizaram os laudos nestes processos de 
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desapropriação (administrativo e judicial). O MPF argumentou que os peritos alteraram 

os laudos para estimular o favorecimento da desapropriação, para beneficiar as centenas 

de famílias posseiras irregulares, pois na verdade, dos 43.539 hectares, somente 15.000 

hectares serão propícios para o assentamento, já o restante, cerca de 28.539 hectares, são 

improdutivos63 ou destinados para reserva legal. Assim, entorno de 65% do imóvel, será 

perdido, gerando prejuízo ao erário. Foi agregado a informação legislativa, em sua 

apelação de que, conforme ET, art. 2º, § 2º, alínea “a”:   

§ 2° É dever do Poder Público: 

a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade 

da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou, 

quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas previamente 

ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei (BRASIL, 1964b).  

O mencionado Órgão Público reforçou a invalidade da desapropriação em 

detrimento do Regulamento da RA (Lei n. 8.629/93), art. 10, incisos II e IV, cumulado 

com art. 17:  

Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei, consideram-se não aproveitáveis: 

II - As áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de 

exploração agrícola, pecuária, florestal ou extrativa vegetal; 

IV - As áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas 

por legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do 

meio ambiente. 

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser efetuado em terras 

economicamente úteis, de preferência na região por eles habitada (BRASIL, 

1993). (grifo nosso) 

Mas, mesmo após essas alegações comprobatórias, através das normativas, foi 

dado continuidade ao processo judicial de desapropriação da Fazenda Acaba Vida e em 

2002, ocorreu o julgamento pela 2ª instância no Tribunal Regional Federal da 1ª região. 

O juiz Relator Candido Moraes julgou totalmente diferente, sendo: I- Não anulou os 

laudos periciais, mesmo com as irregularidades. Contudo, excluiu o laudo sobre análise 

econômica florestal; II- Declarou que a presença de posseiros na terra é fator de 

depreciação; III- Reduziu a indenização de Cr$ 179.898.012.004,00, para Cr$ 

42.743.442.960,00 (quarenta e dois bilhões, setecentos e quarenta e três milhões, 

quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta cruzeiros). Sendo assim, o 

relator desconsiderou o valor que tangia sobre a floresta de Cr$ 85.486.885.920,00 e 

reduziu em 50% o valor da terra nua, que resultou no total de Cr$ 42.743.442.960,00; IV- 

 
63 No caso de aquisição de imóvel rural para RA na modalidade de “compra e venda”, o Decreto n. 433 de 

1992, invalidaria a realização desse processo, pois conforme art 1º, § 2º: É vedada a aquisição de imóveis 

rurais que, pelas suas características, não sejam adequados à implantação de projetos integrantes do 

programa de reforma agrária (BRASIL, 1992). 
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Referente aos juros compensatórios e de moratória, o relator manteve, e; V- Referente ao 

honorário advocatício, o relator reduziu o percentual que era de 10% para 5%, sobre o 

valor total da indenização, motivado pelo fato de que o honorário advocatício na 

desapropriação não segue a regra do art. 20, §3º do Código de Processo Civil de 197364, 

mas sim o art. 19, §1º da Lei Complementar n. 76/1993.  

Como se percebe no parágrafo anterior, a segunda decisão foi bem mais vantajosa 

para o INCRA e, de certa forma, diga-se de passagem, benéfica para os cofres do erário. 

Contudo, desfavorável ao expropriado que, com isso, impetrou recurso de embargo de 

declaração, para sanar algumas obscuridades da nova decisão e, posteriormente, impetrou 

recurso especial para questionar algumas normativas e legislações, que estavam em 

contrariedade com outras. Em decorrência dos recursos do réu, o INCRA e o MPF 

também recorreram, postergando o cumprimento da sentença. Em 2006, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio do Relator Ministro Castro Meira, julgou e proferiu o 

acórdão que manteve a decisão do relator, que permaneceu desfavorável à expropriada 

CIA Níquel Tocantins.  

Com isso, iniciou-se o procedimento de execução para cumprimento da sentença. 

Dessa forma, a Companhia Níquel Tocantins apresentou planilha de cálculos com os 

valores a serem pagos pela expropriante, com as correções monetárias, acréscimos e o 

convertimento da indenização para a moeda corrente (fls. 743 a 746), conforme Tabela 7.  

Tabela 7. Resumo dos valores a serem pagos pela terra nua da Fazenda Acaba Vida de 

Niquelândia-GO, em 2007. 

Cálculos atualizados até o mês 06/2007 

Valor da condenação: Cr$ 42.536.126.222,17 

Condenação convertida em Real R$ 4.949.580,21 

Juros compensatórios  R$ 12.076.975,72 

Juros moratórios  R$ 321.722,71 

Honorários advocatícios  R$ 867.413,93 

Total da condenação em 06/2007 R$ 18.215.692,58 

Fonte: Dados adaptados pelo autor, da planilha de cálculos do processo judicial, fls. 744-745. 

Entretanto, o novo juiz federal Juliano Taveira Bernardes, proferiu aplicação de 

multas ao INCRA, sendo: 1. Em 30/01/2009, no qual informou a possibilidade de 

aplicação de multa diária, sendo só um aviso; 2. Em 24/08/2009, quando impôs multa 

diária de R$ 1.000,00, por dia de atraso no cumprimento da emissão de TDAs; 3. Em 

 
64 O Código de Processo Civil de 1973, foi revogado pela Lei n. 13.105 em 2015 Novo Código de Processo 

Civil, no qual manteve o dialogado no novo. Prevalecendo então o tratado na LC n. 76/1993. 
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24/09/2009, quando o juiz proferiu decisão que elevou a multa para R$ 1.500,00. Nesta 

decisão, ele imputou ainda, uma multa de 10% sobre o valor total; 4. Em 20/11/2009, 

quando em uma nova decisão o juiz elevou a multa diária para R$ 2.000,00 e, caso o 

INCRA não tomasse as providências imputadas, incorreria no aumento da multa de 10%, 

já aplicada antes.  

A justificativa da Autarquia Federal ser penalizada versava sobre o magistrado 

não compreender que havia procedimentos administrativos internos a serem realizados e 

que ela dependia de outras entidades públicas para levantar os valores e liberar os TDAs. 

Contudo, o INCRA conseguiu uma decisão favorável da segunda instância em 

26/03/2010 para suspender a contagem dos prazos das penalidades até a autorização do 

pagamento, pois como dito, dependia de outra repartição pública.  

Todavia, após a imposição dessas multas e penalidades, o valor sofreu uma 

elevação abrupta, sendo atualizado o valor remanescente da desapropriação, o qual 

passou para R$ 60.003.392,72 e honorários advocatícios para R$ 3.000.169,64, que 

totalizou um valor de R$ 63.003.562,36 (sessenta e três milhões, três mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais, trinta e seis centavos). 

Por fim, em 2018, o INCRA por intermédio de sua procuradoria regional, juntou 

um relatório informativo de jurisprudências que foram revogadas, com alterações no 

posicionamento sobre aplicação dos juros compensatórios pelo Supremo Tribunal 

Federal. Assim, o caso de desapropriação da Fazenda Acaba Vida passou a proceder da 

seguinte forma: 

I) Até 11/06/1997, aplicou juros compensatórios de 12%, Súmula 618 – STF;  

II) De 12/06/1997 a 26/09/1999, os juros foram de 6%, de acordo com a Medida 

Provisória n. 1.577/1997;  

III) De 27/09/1999 a 12/09/2001, os juros foram de 0% (zero por cento), conforme 

Medida Provisória n. 1.901-30/1999;  

IV) De 13/09/2001 a 08/12/2015, os juros foram de 6%, de acordo com art. 15-A, §§1º e 

2º do Decreto-Lei n. 3.365/1941;  

V) De 09/12/2015 a 17/05/2016, foi de 0%, conforme Medida Provisória n. 700/2015;  

VI) De 18/05/2016 a 11/07/2017, foi de 6%, decorrente do art. 15-A, §§1º e 2º do Decreto-

Lei n. 3.365/1941;  
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VII) A partir de 12/07/2017, os juros passaram a ser no percentual correspondente ao 

fixado para os TDAs depositados como oferta inicial para a terra nua65, conforme Lei n. 

13.465/2017 e art. 5º, §9º da Lei n. 8.629/1993. Esses percentuais apresentados foram os 

aplicados ao processo de desapropriação rural da Fazenda Acaba Vida, o qual estava 

tendo andamento com base nos juros de 12%.  Como ocorreu essa “reviravolta”, afetou 

os cálculos da indenização também.  

Em decorrência disso, a procuradoria regional do INCRA solicitou a elaboração e 

a correção do valor da desapropriação, sendo juntado no final do primeiro semestre de 

2020 documento de análise. Contudo, a pandemia provocada pela Covid-19 

(Coronavírus) vivenciada também no Brasil, assim como em vários outros países, vem 

postergando ainda mais o andamento do processo judicial, pois a 4ª Vara da Justiça 

Federal em Goiânia-GO está com acesso restrito. 

 

Figura 11. P. A. Acaba Vida dividido em seis regiões, com ocupações e loteamentos 

até dezembro de 2019. Fonte: Imagem retirada do P. A. Acaba Vida OS/SR-04 n. 

83/2017 (INCRA, 2020). 

 

 
65 Conforme os percentuais apresentados na citação direta anterior de Cavalcante (2018, p. 165) que varia 

de 1%, 2%, 3% ou 6%.   
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A Figura 11 apresenta a divisão do imóvel em subáreas para o Projeto de 

Assentamento do Acaba Vida e, também, um levantamento das ocupações ocorridas de 

2017 a 2019, que totalizam 197. Já a Figura 12 apresenta a situação do P. A. Acaba Vida 

no ano de 2020. 

 

Figura 12. Grupos familiares assentados na Fazenda Acaba Vida até agosto de 

2020. Fonte: Imagem retirada de relatório do Processo nº 54000.103522/2018-29 

(INCRA, 2020). 

Desde o início em 1986, após perpassar pelos processos de desapropriação rural 

até o ano de 2021, cerca de 320 grupos familiares foram assentados, mas só 72 assinaram 

o Contrato de Concessão de Uso (CCU). Tudo isso confirma a difícil tarefa que o INCRA 

vem enfrentando para proceder as atividades nesse local referentes à RA, em decorrência 

da condição da terra e de acesso para avançar em outras partes e, diga-se de passagem, 

partes que ainda não foram ocupadas. Situação que ocorre há mais de trinta anos, além de 
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gerar gastos e dispêndio de esforços que poderiam ser aplicados em outros projetos de 

assentamento. 

4.3.  INVESTIGAÇÃO DA (IN)AÇÃO POR PARTE DO PODER 

PÚBLICO DESDE A CONSTATAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE 

TERRA DEVOLUTA 

Pode-se dizer que o motivo da apropriação de terra devoluta à área original da 

Fazenda Acaba Vida advém do momento em que o Brasil perpassava, a ditadura militar. 

Todavia, a ideologia da mercantilização da terra, financeirização e estrangeirização ainda 

permeia, só que disfarçada de agronegócio. No intuito de gerar riquezas para o país, 

através da busca de tornar cada pedaço de terra produtiva, além dos impasses existentes 

entre judiciário e doutrinadores. Essas situações foram aludidas no decorrer desta 

dissertação e, como sugere o caso da Fazenda Acaba Vida, acabam por provocar o 

favorecimento dos grandes proprietários que invadem essas terras devolutas, 

principalmente pela obscuridade legislativa sobre o tema que perdurou de 1915 a 1946, 

que possibilitou a legalização ilícita dessas áreas.  

Nesse descortino, os Tribunais têm admitido que esses particulares discutam a 

posse sobre área pública, sem a intervenção da administração, no caso, o 

proprietário, mesmo que não exista qualquer autorização dessa ocupação, 

fundamentando-se no entendimento de que posse e domínio são institutos 

diversos (ALMEIDA, 2006, p. 164). 

Cabe ressaltar o argumento de Treccani (2006, p. 199):  

Nesse contexto, a política dos órgãos fundiários, claramente comprometidos 

com os interesses das grandes empresas, facilitou a ocupação de terras através 

da grande propriedade, contribuindo para o fechamento da fronteira agrícola 

aos pequenos agricultores. Para tanto foi utilizado o instrumento da 

regularização fundiária, cujas normas permitiam a titulação de áreas até seis 

vezes superiores à beneficiada, favorecendo sobremaneira as grandes 

ocupações em terras devolutas da União, prejudicando os pequenos posseiros, 

visto que as posses maiores englobavam, muitas vezes, toda a área disponível. 

A titulação, por outro lado, transformou a terra em mercadoria, tendo assim 

legalizado sua transação, via compra e venda, tornando-a numa presa mais fácil 

para o grande capital e latifundiários que não mais necessitavam recorrer a 

violência para incorporar novas áreas à grande propriedade, provocando, o 

mesmo mal - eliminação do acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais 

(...). Tudo isso contribuiu para um acirramento dos conflitos pela posse e uso 

da terra na medida em que desconsiderou a existência de uma população 

marginalizada de posseiros, trabalhadores assalariados submetidos em regime 

de servidão, garimpeiros, coletores de castanha etc (TRECCANI, 2006, p. 

199). 

Vale agregar ainda a situação das instituições públicas que realizam essas 

fiscalizações, que são desprovidas tanto economicamente como funcionalmente, em 
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decorrência de estarem à mercê dos representantes políticos, no que tange ao seu apoio e 

ideologias. Fato que vem ocorrendo na atualidade com o atual representante político da 

Presidência da República (2019 a 2020), que provoca um verdadeiro desmanche das 

instituições que trabalham para a realização da reforma agrária, como também ocasiona 

cortes financeiros para as políticas fundiárias, prejudicando o desenvolvimento rural e 

principalmente os agricultores familiares. 

4.3.1. Terra devoluta 

Para Silva (1996, p. 39) a terminologia Terra Devoluta tem o sentido original do 

termo devoluto, ou seja, devolvido ao senhor original.  

Terra doada ou apropriada, não sendo aproveitada, retornava ao senhor de 

origem, isto é, à Coroa portuguesa. Na acepção estrita do termo, as terras 

devolutas na colônia seriam aquelas que doadas de sesmarias e não 

aproveitadas retornavam à Coroa. [...] Assim, como a questão do domínio 

eminente, a utilização do termo devoluto levou a grandes discussões, mesmo 

depois que a lei de 1850 redefiniu o significado do termo para poder aplicá-lo 

ao caso brasileiro; sobretudo questionava-se a competência do poder público 

em legislar sobre terrenos que não eram “propriamente” devolutos (SILVA, 

1996, p. 39).   

Vale incrementar também que há distinção entre “terras públicas ou terras do 

Estado” com “terras devolutas”. No primeiro, o possuidor é a Administração Pública e se 

aplica a mesma legislação sobre direito de propriedade, na medida do possível, como se 

fosse uma pessoa física ou jurídica, sendo tal direito legitimado em um título (documento 

público). Entretanto, o bem “pertence ao povo” e aguarda autorização para destinação 

(GRANDE JÚNIOR, 2012, p. 29). No segundo caso, a Administração Pública não sabe 

exatamente a extensão e localização, mesmo assim, é do Estado o domínio, só que não se 

consegue materializar essa propriedade.  

A materialização ocorre a partir do georreferenciamento e, com isso, passa a ser 

identificável e registrável, sendo proibido qualquer meio de apropriação (GRANDE 

JÚNIOR, 2012). Essa distinção se percebe na CF/88, “art. 188. A destinação de terras 

públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional 

de reforma agrária” (BRASIL, 1988).  

É interessante introduzir a informação de que essa distinção advém do período de 

colonização do Brasil, que ocorreu por meio de concessão de sesmaria, implantado pela 

Coroa portuguesa e que já lhe era familiar, aliado à divisão do território para donatários. 

Essas concessões se caracterizavam pela modalidade de aquisição que era a gratuidade 
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da posse, a qual se concretizava pela Carta de Doação, mas o beneficiário ficaria 

incumbido de realizar o aproveitamento útil da terra recebida. 

Esses sesmeiros, latifundiários, eram comumente os “Homens Bons” nas 

Câmaras de Vereança, que influenciavam os Governadores Gerais ou os 

Capitães Donatários a lhes conceder Cartas de Doação, a seu bel prazer, 

intermediando também as novas doações que se fizessem. Não é difícil 

concluir que as novas sesmarias só eram concedidas pelo Governador Geral, a 

quem fossem indicados pelas elites locais, e que territórios empossados à força 

podiam ser ratificados postumamente com uma concessão arranjada. Assim, a 

tomada de novas terras foi se tornando mais frequente e espontânea, sendo 

patente a incapacidade da Coroa de fiscalizar o mundo colonial. A expressão 

“Deus está no céu, o Rei está em Portugal, aqui mando eu”, resume bem a 

realidade brasileira no período (MIRANDA, 2011, p. 158). (grifo do autor) 

Miranda (2011) explana que com a introdução da Lei de Terras n. 601 de 1850, 

que vedava a ocupação dessas terras e, caso ocorresse, haveria a imputação da penalidade 

de despejo (art. 2º da citada lei). Entretanto, assim como na atualidade, que ocorre os 

impasses de posicionamentos jurídicos, naquela época também ocorria, como no caso do 

Conselheiro Lafayette e outros que após a promulgação da Lei de Terras, compreendiam 

que poderia ocorrer a apropriação das terras devolutas, desde que não fossem de domínio 

público, utilizadas pela população, como no caso de ruas, praças, rios e outros. 

Ressalta-se que essas apropriações de terras devolutas já ocorriam antigamente e 

acreditavam que o procedimento era “justo”. Assim, cabe incorporar a informação66 

derivada da promulgação da Constituição do Brasil de 1891, que delegou a competência 

de legislar sobre a matéria aos estados (cada um teria sua lei). Entretanto, se faziam jus 

de normativas adjacentes (relacionavam-se em partes), só que a matéria passou a ser 

legislada pelo Decreto n. 10.105 de 1913, este sendo suspenso dois anos depois pelo 

Decreto n. 11.485 de 1915 quando a União delegou definitivamente a responsabilidade 

para cada estado regular o assunto.  

Em decorrência disso, iniciou-se um novo momento de vacância legislativa de 

âmbito nacional sobre as Terras Devolutas, que perdurou até o respectivo estado 

sancionar sua própria normativa.  Em Goiás, a vacância foi de 1915 a 1946 (sem 

legislação específica), mas em 1946 foi sancionado o Decreto-Lei n. 9.760, no qual tinha 

o art. 5º, alíneas “d”, “e” e “f” (BRASIL, 1946):  

Art. 5º São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no 

Distrito Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a algum uso 

público federal, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao 

domínio privado: “d”) em virtude de sentença judicial com força de coisa 

julgada; “e”) por se acharem em posse contínua e incontestada com justo 

título e boa-fé, por tempo superior a 20 (vinte) anos; “f”) por se acharem em 

 
66 Dialogado no subitem “Direito de propriedade” dessa dissertação. 
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posse pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, independentemente de 

justo título e boa-fé (BRASIL, 1946). (grifo nosso) 

No caso de Goiás, os representantes políticos não trabalharam para promulgar 

normativa que norteasse a matéria antes de 1946. A primeira norma específica surge em 

1956, pela Lei n. 1.440, regulada pela Lei n. 13.022 de 199767, as quais foram revogadas 

pela Lei n. 18.826 de 2015 (dispõe sobre terra devoluta) e Lei n. 8.576 de 2016 (normas 

para regulação fundiária). Essas leis, que vigoraram e vigoram em Goiás determinam o 

procedimento discriminatório, ou seja, localizar e regularizar essas terras para compor o 

patrimônio do estado. Todavia, não existe documentação que identifique a localização 

dessas, então pode-se suspeitar haver vários hectares sem registros no estado de Goiás, 

que ficam suscetíveis à apropriação ilegal das terras devolutas principalmente pelos 

latifundiários que possuem mais condições econômicas.  

Assim, independentemente da ampliação e apropriação indevida de terras 

devolutas terem sido convalidadas pelo “erro” judicial na sentença proferida em Paracatu-

MG que beneficiou a Fazenda Acaba Vida, essa ampliação de 28.051 hectares, poderia 

ter sido legalizada de outras formas na época:  

1º- Como não se sabe ao certo, se foram as ex-proprietárias ou se foi o Coronel 

João José Taveira, como também, poderia ser a própria CIA Níquel Tocantins, já que as 

certidões de transmissões do imóvel não constam o dimensionamento, a descrição 

geográfica e as confrontações com proprietários vizinhos (com exceção da Certidão de 

Transmissão realizada em 04/02/1987). Em decorrência disso, qualquer um dos 

proprietários poderia ter feito o acréscimo dessas terras, em virtude dessas terras 

devolutas não terem registro;  

2º- O Brasil vivenciou um período de vacation legis ou vacância de leis, de 1915 

a 1946, referente a terras devolutas. Já no caso do estado de Goiás, só em 1956 passou a 

ter norma específica, que foi 10 anos depois, mas não significa que não poderia vir a 

utilizar a norma de 1946. Em decorrência dessa vacância, a prevalência era da Lei de 

Terras n. 601/1850 e seu Regulamento para Execução o Decreto n. 1.318 de 1954, os 

quais permitiriam o registro e absorção dessas terras;  

3º- Conforme citado antes, em 1946 adveio o Decreto-Lei n. 9.760, no qual 

contém o art. 5º, e alíneas “d”, “e” e “f”, que abre brecha para registrar essas terras, mas 

 
67 Mesmo o regulamento Lei n. 13.022/97, ter sido sancionada quase no final do século XX, utilizou por 

base a Lei de Terras n. 601 de 1850 e Constituição Federal de 1891, como consta no art. 1º do tal 

regulamento.  
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desde que não passe de 2.000 hectares68, conforme “art. 133-Poderá ser concedida licença 

de ocupação de terras devolutas situadas nos Territórios Federais, até 2.000 hectares, a 

pessoa física ou jurídica que se comprometa utilizá-las em fins agrícolas ou pastoris” 

(BRASIL, 1946). Mas nada impediria de realizar vários registros seguidos, 

principalmente se comprovasse a alínea “f” do art. 5º da mencionada lei federal. 

Assim, os proprietários poderiam ter realizado o registro dessas terras, só que de 

forma mais trabalhosa e em menor quantidade. O magistrado só favoreceu e facilitou o 

serviço para legalizar a ampliação. Mas, caso algum deles tivesse realizado o 

georreferenciamento e discriminação da Fazenda Acaba Vida, complicaria e possibilitaria 

somente de 2.000 hectares por vez (conforme argumentado anteriormente) através do 

Decreto-Lei n. 9.760 de 1946, e ampliado para 2.500 hectares em virtude do art. 43, da 

Lei Ordinária de Goiás n. 13.022 de 1997 na qual há uma omissão sobre quem já possui 

imóvel mas deve estar cumprindo com a função social da terra.  

Entretanto, essa Lei Ordinária de Goiás foi revogada pela Lei 18.826 de 2015, que 

reduziu para 1.000 hectares69, sendo que o posseiro deverá arcar monetariamente para 

registrar em seu nome, sendo que a avaliação do imóvel deverá ser requerida ao órgão 

responsável pelas terras devolutas no estado, para tributação e indenização ao governo, 

além de ter que cumprir com a função social, conforme os arts. 40 a 43 da referida lei. 

4.3.2. Usucapião 

A denominada usucapião especial rural ou pro labore, passou a ser legislado 

constitucionalmente a partir da Constituição Federal de 1936 e novamente na de 1946, já 

na de 1967 e na de 1969 não repetiram o texto das anteriores ou sequer fizeram menção. 

Então, enquanto não fora abarcado constitucionalmente, se aplicou no período de 1967 a 

1981 o Estatuto da Terra até o advento da Lei n. 6.969/81, que passou a regulamentar esse 

instituto do pro labore, o qual, tem como “requisito basilar a posse, atrelada ao cultivo da 

terra e, ainda, fazendo deste mesmo imóvel, além de produtivo, o lugar de sua moradia. 

O objetivo desta usucapião é a consecução de uma política agrícola, promovendo-se a 

ocupação de vastas áreas subaproveitadas [...]” (DABUS MALUF, 2018, p. 224). 

 
68 O art. 133 (entre outros), do Decreto-Lei n. 9.760 de 1946, foi revogado pela Lei n. 9.636 de 1998. 
69 Vale agregar uma informação, que no corpo da Lei Federal n. 13.465/2017, trouxe alterações de várias 

normativas. Uma delas é a alteração do §1º do art. 6º da Lei n. 11.952/2009 (conhecida como Lei da 

Grilagem), que possibilita apropriação de 2.500 hectares de terras devolutas, localizadas no estado do 

Amazonas.   
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Várias obras jurídicas do ordenamento brasileiro referentes à usucapião especial 

entendem que o ponto de partida desse instituto jurídico decorre a partir do Código Civil 

de 1916. Outros compreendem ser antes mesmo do descobrimento do Brasil, lá no período 

de Roma, ao verificarem trabalhos jurídicos medievais que fixaram a compreensão de 

uma conjuntura entre prescrição e usucapião. Visão esta, que foi adotada e introduzida 

posteriormente no Código Napoleônico, o qual propiciou a construção do Código Civil 

Brasileiro de 1916, por ter servido de base (GRANDE JÚNIOR, 2012).  

Carlos Frederico Marés (apud GRANDE JÚNIOR, 2012, p. 36) “chega a 

assegurar que ela só surgiu no Brasil com o Código Civil de 1916. A usucapião, que 

poderia ter sido instituída na Lei de Terras porque era pertinente à matéria, somente foi 

introduzida no Brasil pelo Código Civil de 1916”. Marcello Caetano da Costa (1982, apud 

GRANDE JÚNIOR, 2012, 36) relata que “somente com o advento do Código Civil, é que 

a usucapião aparece como meio legal de aquisição da propriedade, sendo considerado 

como título para transcrição no registro imobiliário, através da respectiva sentença de seu 

reconhecimento”. 

Todavia, pela quantidade de terras à disposição, não haveria no que se falar sobre 

apropriação de terra alheia. Já os pequenos, estes eram oprimidos e excluídos, em virtude 

de grande parte das doações de terras, serem destinadas aos latifundiários, senhores de 

engenhos e outros com vasto poder econômico ou relações com os representantes 

políticos. 

Contudo, vale esclarecer que o referido CC de 1916 proibia qualquer forma de 

apropriação de terras de “domínio” da União, Estados e Municípios70, ou seja, no sentido 

de terras públicas. No caso das devolutas, estas não possuem registros e por isso ficam 

suscetíveis à apropriação, conforme normativas tratadas no subitem anterior.  

Assim, se avança para os requisitos exigidos para obter a usucapião especial. 

Sendo utilizado como ponto de partida, o CC de 1916, que norteava a matéria e serviu de 

base para as normativas posteriores. Contudo, ela abordava de forma igualitária, sem 

distinguir urbana e rural, conforme arts. 550 e 551: 

Art. 550. Aquele que, por trinta anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de 

boa-fé, que, em tal caso, se presumem; podendo requerer ao juiz que assim o 

 
70 No caso do Distrito Federal, só passou a coexistir em 1958, que foi durante o governo de Juscelino 

Kubitschek. No período de 1958 a 1960, o Distrito Federal e a Capital Federal (este localizada na província 

do estado de Rio de Janeiro) coexistiram. Em 1960, quando ocorreu a inauguração de Brasília, o Distrito 

Federal passou a existir como novo estado brasileiro. 
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declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a inscrição no registro 

de imóveis. 

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele quem, por dez anos 

entre presentes, ou vinte entre ausentes, o possuir como seu, continua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé (BRASIL, 1916). (grifo nosso) 

No caso da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, no 

art. 125, norteia sobre usucapião rural, só que é mais prejudicial em virtude de restringir 

a 10 hectares.  

Art. 125. Todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, 

ocupar, por dez anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de 

domínio alheio, um trecho de terra até dez hectares, tornando-o produtivo por 

seu trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo, mediante 

sentença declaratória devidamente transcrita (BRASIL, 1934). (grifo nosso) 

Silva (1996, p. 328) incrementa que a proibição decorrente do “Governo 

Provisório não encerrou, de modo algum, a questão, pois a possibilidade de usucapião 

das terras devolutas foi introduzida na Constituição de 1934 (art. 125), de 1937 (art. 148) 

e 1946 (art. 156). Apenas limitou o tamanho das posses a 100 hectares”.  

Já a próxima normativa a regular o tema, foi o ET n. 4.504 de 1964, no art. 98, o 

qual está inserido no capítulo de apropriação de terras devolutas, assim, mesmo que a 

compreensão transpareça possibilidade de aplicação em terras particulares, não era 

certeza de que o juiz autorizaria. O mesmo artigo deve ser cumulado com o art. 97, que 

descreve ser permitido a apropriação somente de um módulo fiscal. 

Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por 

dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, 

tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra 

com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo 

lavrador e sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e 

econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para o módulo de 

propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória 

devidamente transcrita (BRASIL, 1964b). (grifo nosso) 

Por fim, chega-se à normativa específica, Lei n. 6.969 de 1981 (aquisição de 

imóvel rural por usucapião especial). Um grande avanço normativo ao criá-la e com os 

seguintes requisitos, conforme art. 1º e parágrafo único:  

Art. 1º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, possuir 

como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área rural contínua, 

não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva 

com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, 

independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para transcrição no Registro de 

Imóveis. 

Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à espécie, na 

forma da legislação específica, se aquele for superior a 25 (vinte e cinco) 

hectares (BRASIL, 1981). (grifo nosso) 
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Contudo, há um fato histórico que beneficiou amplamente a Fazenda Acaba Vida, 

que foi através do Decreto n. 22.785 de 1933 estabelecendo a proibição da usucapião 

sobre as terras públicas, neste caso, referia-se a públicas e devolutas (SILVA, 1996). Mas 

o entendimento era de que “a imprescritibilidade dos bens públicos, inclusive a aquisição 

pela usucapião dos bens patrimoniais do Estado, estava estabelecida da data do citado 

decreto em diante e, portanto, era possível usucapião dos bens públicos consumados 

anteriormente ao decreto” (SILVA, 1996, p. 328). Como o poder judiciário só tomou 

conhecimento após 1956 (registro de adjudicação), referente a apropriação dessas terras 

devolutas, o Coronel João José Taveira poderia ter legalizado o acréscimo dessas terras, 

pois já estava em posse delas.  

Assim, se pode avançar para a intercalação com os dados constantes no processo 

judicial (fls. 353 a 371), referente às famílias posseiras que se encontravam nas terras da 

Fazenda Acaba Vida, antes de ocorrer a desapropriação rural por interesse social. O 

referido processo, apresenta duas listas, sendo: 1. Uma de 1987 (fls. 363 a 371), com os 

nomes de 317 famílias posseiras irregulares, além do quantitativo aproximado de hectares 

que cada uma apossou, e; 2. Foi elaborada em 1991 uma segunda lista (fls. 353 a 362) 

contendo 192 nomes de famílias posseiras.  

Na lista elaborada em 1991 foi agregada a informação do quantitativo de hectares 

que cada um se apossou e o levantamento de quantos anos ininterruptos cada um possuía. 

Assim, com base na segunda lista, das 192 famílias: a. 51 tinham menos de 5 anos de 

posse; b. 35 tinham entre 5 e 10 anos de posse; c. 55 tinham entre 10 e 20 anos de posse; 

d. 46 tinham entre 20 e 30 anos de posse, e; e. 5 tinham mais de 30 anos de posse. Neste 

último caso consta o Sr. Sebastião Dias dos Santos que se apropriou de cerca de 98 

hectares e possuía na época cerca de 41 anos sobre essas terras sem registro.  

No ano de 2017, foi aberto o processo administrativo n. SR-04/GO 

54150.000325/2017-54, para apurar posseiros que não se enquadravam como possíveis 

beneficiários de reforma agrária e, com isso, providenciar a retirada dos irregulares. Para 

isso, foi providenciado uma listagem única dessas famílias, que totalizou 946 nomes de 

posseiros (entre legítimos e ilegítimos), mas sem informação de hectares possuídos e 

tempo no local, como também com vários nomes repetidos.  

Assim, independentemente da legislação referente a esse período, que vai da 

primeira ocupação na Fazenda Acaba Vida até a desapropriação rural por interesse social, 

todos que possuíam cinco anos ou mais teriam direito de requerer a usucapião especial. 

Fato que seria benéfico para as famílias que obteriam o título de domínio das glebas, 
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como também para a União, que receberia valores decorrentes dos impostos das partes 

usucapidas. 

Outras desvantagens em proceder com o assentamento das famílias posseiras pela 

usucapião especial seriam que: 1. No caso de que, independentemente da qualidade da 

terra, ou seja, se dentro daquele limite para usucapir, fossem terras improdutivas, o grupo 

familiar posseiro não poderia aumentar a quantidade para compensar (já na RA essa 

compensação existe); 2. Se na parte usucapida, contivesse uma parte destinada a reserva, 

o usucapiente teria perda na quantidade de terras aproveitáveis e se a parte aproveitável 

fosse improdutiva, seria pior a condição, e; 3. Refere-se ao tamanho, mesmo que o 

posseiro torne toda a sua parte usucapida em produtiva e construa sua moradia, o juiz irá 

adequar ao quantitativo de hectares legislado pela norma cabível, neste caso a Lei n. 

6.969/1981 que restringe a 25 hectares.  

Dessa forma, verifica-se que para essas famílias seria desvantajoso em partes, , no 

que se refere à realização da reforma agrária por intermédio da usucapião de terras. Por 

terem um limite de terras bem menor do que através da RA. Entretanto, se a RA tivesse 

ocorrido pela usucapião: 1. Estas famílias já estariam de posse das pequenas glebas; 2. 

Com o registro do bem em seus nomes; 3. Contribuindo com o produzido e pagando 

impostos; 4. Já existiriam inúmeras famílias ocupando o local; 5. O Governo Federal não 

arcaria com uma indenização exorbitante; 6. Poderia ter sido trabalhado anos atrás 

modalidades de políticas públicas de produção e de infraestrutura com essas famílias; 7. 

A União não teria gastado tanto com custas processuais que beneficiaram a empresa; 8. 

As terras usucapidas estariam cumprindo a função social, e; 9. As famílias que se 

encontram por anos no local e que não usucapiram, já estariam amparadas. Em ambos os 

casos as famílias assentadas iriam arcar com as custas (seja no judiciário para registro da 

usucapião ou com o INCRA para liberação do título) para registro da terra, enquanto nos 

casos que envolve a Autarquia Federal a burocracia é maior e ainda existe a dificuldade 

passada pelas poucas famílias que assinaram a CCU em obter a DAP, fora as várias 

famílias que estão no local sem qualquer perspectiva por não possuírem registros. 

Por fim, vale acrescentar que a reforma agrária por intermédio da usucapião 

especial, em grande parte, não foi realizada em decorrência dos argumentos de 

Procuradores Federais do INCRA da década de 1980 e do Luiz Carlos Falconi - Chefe da 

DR-04/R nomeado pela Portaria n. 884/1985 (fl. 152-154, Proc. Adm. INCRA) que 

acatou o relatório do advogado Agrício Martins Borges da CIA Níquel Tocantins (fl. 84), 

ao argumentarem que o Fórum de Niquelândia-GO iria ficar abarrotado de processos com 
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pedidos de usucapião, os quais gerariam transtornos ao judiciário e gastos exacerbados a 

Companhia Níquel Tocantins, conforme fl. 84, do processo administrativo do INCRA n. 

SEI 41260.000254/1986-51. Ou seja, objetivaram amparar a empresa ao invés de 

buscarem meios e procedimentos que amparassem os agricultores familiares posseiros e 

em estado de extrema necessidade, estes que não possuíam condições financeiras ou 

documento de respaldo para acessarem as políticas de créditos. 

5. CONCLUSÃO 

A pesquisa buscou realizar um levantamento histórico dos proprietários das terras 

da Fazenda Acaba Vida e de documentos que comprovem os registros dominiais, para 

após demostrar que a Desapropriação Rural para Reforma Agrária da Fazenda Acaba 

Vida, localizada no município de Niquelândia-GO, conforme vem se procedendo desde 

o proferimento do Mandado de Imissão da Posse ao INCRA em 1986 até 2021 (processo 

judicial que ainda continua em trâmite), causa excessiva oneração à Administração 

Pública por não se ater ao cumprimento dessas legislações como deveria. Dessa forma, 

verificou-se que o expropriado foi muito mais favorecido economicamente — através de 

processos morosos e onerosos que influenciaram na elevação abrupta da indenização — 

do que os poucos agricultores familiares que possuem CCU ou mesmo os posseiros que 

não possuem qualquer tipo de registro. 

Esta excessiva oneração ocasionou e ocasionará prejuízos ao erário público, como 

também o atraso no desenvolvimento socioeconômico dos agricultores familiares que 

seriam beneficiados por meio do Projeto de Assentamento do Acaba Vida. Além da União 

ter sido ineficiente nas análises documentais quanto à origem e quantidade de famílias 

passíveis de serem assentadas no local. A qual, levou em consideração na época da 

desapropriação da fazenda só a quantidade de terras de 43.539 hectares e de quantas 

famílias poderiam ser assentadas, mas não verificaram se seria mesmo possível assentar 

as 800 famílias pretendidas pois grande parte da terra é imprópria para RA e, por isso, o 

INCRA sofre agora com esse deszelo em poder realizar o Projeto de Assentamento do 

Acaba Vida. Sendo algo gritante que clama por justiça, pois nesses 34 anos de processos 

desapropriatórios o INCRA conseguiu regularizar apenas 10% do previsto. 

Sobre a qualidade da terra, grande parte é imprópria para reforma agrária e 

mecanização em decorrência dos declives médios a acentuados, as famílias se encontram 

sem condições de se desenvolverem socioeconomicamente e pela precária infraestrutura 
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existente decorrente da dificuldade de acessibilidade, como também pela grande parte 

estar coberta por mata nativa. Mas foi estimulada a desapropriação por informações 

distorcidas e errôneas derivadas dos laudos técnicos realizados pelos peritos Eng. Agr. 

Luiz Célio P. Azevedo e Nelito Vieira Cavalcante do INCRA na época de 1986, do 

processo administrativo e pelo perito Eng. Agr. Maurício Ribeiro Sampaio da CIA Níquel 

Tocantins na época de 1993, no processo judicial, que avaliaram como boa para a RA e 

com possibilidade de mecanização, sendo que é o oposto.  

O expropriado Companhia Níquel Tocantins que foi vendida para a Votorantim 

Metais e Níquel S/A, em 2010, a qual receberá a indenização por essas terras que foram 

erroneamente tidas como equivalente às de alta qualidade. Isso porque a juíza federal 

Ionilda acatou o laudo técnico da empresa em 1993 e concedeu a esta correções de juros 

e multas. Mas o valor foi reformulado pelo juiz relator federal Candido Moraes, por 

entender que a juiz havia se excedido e descumprido com os requisitos da sentença, sendo 

o valor corrigido para R$ 18.215.692,58 em 2007. Entretanto, após o processo voltar do 

relator e iniciar a execução o juiz federal Juliano Taveira Bernardes, começou aplicar 

inúmeras multas ao INCRA ilicitamente por desrespeitar os trâmites administrativos da 

autarquia, que ocasionou na atualização e elevação do valor para R$ 63.003.562,36 

(sessenta e três milhões, três mil e quinhentos e sessenta e dois reais, trinta e seis 

centavos). E em detrimento dessa conduta descabida e desrespeitosa, por entender estar 

acima das demais entidades autárquicas, achou-se no direito de impor penalidades que só 

prejudicam e oneram novas políticas fundiárias, além de atrapalhar o andamento do 

projeto de assentamento do Acaba Vida e o desenvolvimento das famílias nesse local. 

A empresa descumpria com a função social da terra, o que caberia ao poder 

judiciário promover procedimento punitivo, sem concessão de acréscimos econômicos 

como juros compensatórios, moratórios e correções, pois as legislações vedam esses 

benefícios aos que descumprem com a função social da propriedade. Pois a expropriada 

no decorrer dos 34 anos de processo nunca confirmou utilizar a terra. 

A aplicação do juro compensatório, promovido pelo judiciário, desrespeitou as 

legislações pertinentes, pois o expropriado nunca exibiu ou foi exigido pelo magistrado a 

comprovação de perdas produtivas decorrente da desapropriação rural. Mas o mesmo juiz 

federal Juliano Taveira Bernardes que aplicou as multas ilícitas, concedeu o benefício dos 

juros compensatórios à expropriada, mesmo os Procuradores do INCRA e Promotores do 

MPF indagando ser indevido a concessão conforme normativa. Um magistrado 
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desrespeitoso e ignorante com o ordenamento jurídico brasileiro, com o erário público e 

com as famílias beneficiárias decorrentes dessa desapropriação rural.  

Há o fato da apropriação de terras devolutas que ocorreram no decorrer da 

existência da Fazenda Acaba Vida, as quais existiam ao entorno dela, conforme se 

constatou nos documentos cartorários e no decreto desapropriatório. Mas por “deszelo” 

do magistrado Otto Lendeiro de Paracatu-MG que não solicitou esclarecimentos das 

confrontações do imóvel, como também por “deszelo” do tabelião Theophilo José Taveira 

do cartório de Niquelândia-GO em realizar um levantamento das escrituras, acabou por 

legalizar a incorporação de terras devolutas para a fazenda, que beneficiou o expropriado 

com acréscimo de 28.051 hectares, elevando o imóvel para 43.539 hectares. Esse 

acréscimo veio a compor a indenização do expropriado, ou seja, a Companhia Níquel 

Tocantins não pagou nada a União pela terra devoluta, mas receberá por ela que é mais 

da metade do imóvel. Esse acréscimo pode ser interpretado como uma grilagem de terras 

públicas, além do fato de ser plausível a interpretação já que o tabelião possuía o 

sobrenome do Coronel João José Taveira e tinha poderes para realizar e legalizar o 

acréscimo. 

Por fim, a reforma agrária através da usucapião especial poderia ter sido uma 

ótima oportunidade já na década de 1980 por desenrolar a liberação dos documentos às 

famílias posseiras nas terras do Acaba Vida, como também ter evitado todo esse gasto 

desnecessário decorrente da desapropriação conturbada que só prejudicou e prejudica 

ainda mais essas famílias. Fato devido aos argumentos de Procuradores Federais do 

INCRA da década de 1980 e do Luiz Carlos Falconi - Chefe da DR-04/R do INCRA (fl. 

152-154, Proc. Adm.) que acatou o relatório do advogado Agrício Martins Borges da CIA 

Níquel Tocantins que argumentava que o Fórum de Niquelândia-GO iria ficar abarrotado 

de processos com pedidos de usucapião. Funcionários estes que em momento algum 

pensaram nos agricultores familiares naquela terra que estavam aguardando amparo, mas 

sim, nas consequências que a “coitada” da expropriada iria passar com as custas de 

inúmeros processos de usucapião especial. 

A análise nos permite uma melhor compreensão das falhas ocorridas no 

procedimento judiciário na promoção da reforma agrária no Brasil. Podemos concluir 

que, no caso estudado, houve: 1. Privilégios monetários ao expropriado, que atualmente 

está na casa dos 60 milhões de Reais; 2. Prejuízo aos cofres públicos que indenizará o 

expropriado por terras apropriadas ilegalmente; 3. Prejuízo à reforma agrária que adquiriu 

terras não apropriadas ao desenvolvimento econômico dos assentados; 4. Prejuízo às 



 

 

124 

 

famílias sem-terra que aguardam o benefício da parcela de assentamento; 5. Ainda que 

controverso, há que se destacar a possibilidade de garantia da propriedade às famílias 

posseiras por meio da usucapião, que as colocaria como proprietárias da terra. 

Finaliza-se esta pesquisa com o argumento de que, mesmo que esta dissertação 

esteja embasada em apenas um imóvel, que fora desapropriado por interesse social, pode-

se inferir que os mesmos “erros” são passíveis de ocorrer (bem como podem ter ocorrido) 

em muitos outros processos de desapropriação. 

Este estudo, que considerou todo o histórico de apropriação e desapropriação de 

um imóvel rural, com o processo judicial repleto de benesses e o possível desfecho de 

todo o processo para o expropriado, as famílias beneficiárias, a reforma agrária e a 

sociedade como um todo, nos leva a suspeitar que o Estado e suas instituições são apenas 

um “braço” que favorece o latifundiário, o grileiro e o sujeito mal-intencionado “trajado” 

de empresário rural, personagem este que aparenta recorrente presença em cenários como 

o da Fazenda Acaba Vida. Levamos esta crítica para futuras pesquisas e, estudos 

posteriores visando aprofundar a análise, e esperamos que o presente trabalho possibilite 

novas investigações (deste, e quiçá de outros autores) acerca da reforma agrária e 

investimentos públicos — e uma possível melhor compreensão do tema — pela sociedade 

brasileira. 
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7. ANEXOS 

ANEXO – I: Concessão de Sesmaria de 1756 
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ANEXO – II: Requerimento de Sesmaria de 1781 
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ANEXO – III: Certidão de Transmissão do Livro n. 3-B, fls. 58v-59, Número de Ordem 
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ANEXO – IV: Certidão de Transcrição do Livro n. 3-B, fls. 58v-59, Número de Ordem 
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ANEXO – V: Certidão de Transmissão Livro n. 3-E, fls. 125v-126, Número de Ordem 
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ANEXO – VI: Certidão do Livro n. 2-V, fls. 08 e verso.  
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ANEXO – VII : Registro Paroquial da Freguesia de Traíras  
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ANEXO – VIII: Certidão de Transcrição do Livro n. 1, fls. 8-14 (Registro Torrens), 

Número de Ordem 02 
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