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A shrie Cadernos ITESP apresenta os principais elementos que 
constituem a política agrária paulista. Inclui volumes que tratam da 
solução de conflitos agrários, das políticas de regularizaçãojündiária e 
de obtenção de terras para assentamento e das políticas de desenvolvi- 
mento das comunidades com quem o ITESP atua: assentados e comu- 
nidades tradicionais quilombolas. 

Lançada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente, 
tendo sido procurada por representantes das comunidades, professores e 
estudantes da academia e pelo público interessado na questão agrária 
em geral. 

Esta segunda edição do presente livro, Mediação no Campo, 
apresenta poucas diferenças em relação à primeira, com atualização de 
informações a respeito da atuação dos movimentos sociais e da situação 
dos conflitos no Estado de São Paulo. 

O objetivo da série revigora-se: contribuirpara o debate a res- 
peito da questão agrária, bem como para tornar transparente o conteúdo 
das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Esta- 
dual. São ações que demonstram o compromisso com o resgate da cida- 
dania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais. 
Esta nova edição reafirma esse compromisso. 

Edson Luiz Vlsmona 
Secret8r;o da Jusfiga e da Defesa da Cidadania 



EM DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 

A sociedade brasileira, marcadapordesigualdades, épermeada 
por conflitos de interesses. Por vivermos em uma democracia. tais 
conflitos podem ser equacionados consoante o sistema jurídico estabe- 
lecido pela Carta Política de 1988, proporcionando, através da ação do 
Estado, formas pac@cas para sua resolução. 

No campo a situação não é diferente. A estrutura fundiária, 
muitas vezes injusta e concentradora, contrapõe d existência de uma 
grande população de trabalhadores rurais excluída dos meios de 
produção, que necessita da terra para ter uma existência digna e produ- 
tiva, em beneficio da coletividade. 

Esse é um dos principais desafios de nossa jovem democracia. 
razão pela qual um governo que tenha compromisso público não pode 
ignorá-lo, e sim deve agirpara afastar a intolerância, evitar a violência 
e conquistar a paz. 

Mediação no Campo apresenta, de forma transparente, os 
métodos que são adotados pelo Itesp quando intervém nos embates pela 
posse da terra. O principal recurso utilizado é o  diálogo, assumindo uma 
postura política claramente propositiva, capaz de proporcionar soluções 
efetivas e justas. 

A experiência paulista é muito rica nesse aspecto. O Ponta1 do 
Paranapanema é o exemplo de como atua um governo democrático. 
Foi estabelecido um plano de ação, que tinha como objetivo preservar o 
interesse público. O método adotado foi o diálogo, a busca de consenso. 



Hoje, opanorama do Ponta1 está mudando. Os fazendeiros foram indeni- 
zados, os assentados estão produzindo e as cidades prosperam. 

A reforma agrária é, pois, questão de interesse público; é um 
clamor reconhecido pelo governo democrático do Estado de São Paulo. 
É um objetivo que vem sendo alcançado. Sem t ualquer 
tipo de intolerância. Em favor da cidadania. 

BeIIdrio dos Santos Jr. 
Secretãflo da Justip e de Defesa da Cidadania 

fggmmo 



Neste final de século, acontecimentos importantes estão mar- 
cando a conjuntura sociopolttica brasileira. As lutas no campo estão revi- 
talizadas, impondo novas questões para discussão, atualizando antigas 
demandas e promovendo um amplo debate na sociedade brasileira. 

Os conflitos pelo posse da terra .são um grande desafio para um 
go1,erno democrútico. Impõem rtma rigorosa attálise das circunrtâncias 
e exigem qrte seju estubelerido um espaço para o diálogo, evitando que 
cheguem ao limiar do co~lfronto e da violência. 

Mediação no Campo é uma reflexão a respeito do papel do 
Estado. Apresenta a linha política que vem sendo adotada pela Secretaria 
da Justiça e Defesa da Cidadania e pelo Itesp em conflitos de grandes 
proporções. É o resultado da dedicação dos projissionais da Assessoria 
de Mediação de Conflitos Fundiários, que de forma competente e sagaz 
sistematizaram os principias e procedimentos adotados pelo Estado nos 
conflitos, além de compartilhar a experiência adquirida em situações 
concretas. 

O caso do Ponta1 do Paranapanema é, em nosso entendel; para- 
digmático. Exigiu ações imediatas, para evitar os confrontos no curto 
prazo, embora as raízes dos conflitos na região sejam mais profundas e 
antigas. Uma estruturafundiária níida, estabelecida apartir da fraude 
dominial, é uma das causas fundamentais da falta de dinamismo econô- 
mico regional, gerando o desemprego e a falta de perspectivas de vida 
para a população. Ou seja: além do olhar atento sobre o imediato, a 
mediação de conflitos exige um olhar abrangente, profundo, que fornece 
diretrizes para as ações. 



Mais de três mil famíliasforam assentadas no Pontal. A região 
caminha para a pacificação. Foram enfrentudm grandes intempéries. 
Houve penódos de calmaria. Mas, em nenhum momento, perdeu-se o rumo. 

Tânia Andrade 
Diretora Executiva 
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"Na verdade, a histório da sociedade brasileira 
rem sido uma história inacabada, uma hisrória 
que não se conclui, uma história que Mo chega 
aofim depen'odos definidos, de rransfomtoções 
concluídas. Náo c? uma história que se faz. É 
uma história semprepor fazer". (Jose de Souza 
Manins, O poder do atraso, p. 11) 

Apesar do aparente consenso em tomo da necessidade e da impor- 
tância da reforma agrária, a estrutura fundiária no Brasil tem permanecido 
praticamente inalterada com o passar dos anos. Com o regime militar pós- 
64, náo obstante os avanços legais, e em um movimento contraditório a eles, 
consolidou-se uma aliança entre empresários capitalistas e proprietários de 
terra, de forma que, ao invés da racionalidade capitalista chocar-se com a 
irracionalidade da propriedade fundiária, o que houve foi uma fusão de 
interesses. 

A conirapartida da concentração fundiária foi a eclosão de movi- 
mentos sociais no campo. Desde o Irnp6ri0, registram-se movimentos que ques- 
tionam a realidade agrária, como o Movimento de Canudos, cujo caráter mes- 
siânico e utópico despertou a ira das elites e deixou um saldo de milhares de 
mortos no campo. 

A Guerra do Contestado, ocomda na fronteira entre Paraná e Santa 
Catarina, entre 1912 e 1916, foi outro exemplo da luta de resistência aos 
mecanismos de expropriação que oprimem o trabalhador rural. Nos anos 50, 
surgiram as Ligas Camponesas, que derivam de cooperativas funerárias 
(organizaçóes de auxíiio mútuo para o sepultamento dos mortos) e que ganham 
importante papel na organização dos irabaihadores no campo. 



Outros exemplos poderiam ser aqui resgatados, até chegarmos, em 
meados dos anos 80, ao surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, que apresenta novas formas de luta como as ocupações de terra 
e a reunião e organização de famílias de trabalhadores nuais em acampamentos 
dentro de propriedades rurais ou à beira de estradas. Em São Paulo, o MST 
ganha notoriedade a partir das grandes ocupaçóes no Ponta1 do Paranapa- 
nema, nos anos 90. 

Diante deste quadro, procuramos abrir um debate sobre as respon- 
sabilidades e as possibilidades de ação do ITESP, através da interação com 
os movimentos que lutam pelo acesso à terra. E remetendo-nos às palavras 
de Martins, cabe-nos avaliar o papel desta Fundação quanto ao "fazer história", 
contribuindo com as rupturas com o que há develho e arcaico, para a emer- 
gência do novo. 

exto a seg 
incípios f - .. . . 

je-se de uma primeira parte, em que se apre- 
sen que norteiam a atuação do Itesp na questão 
dos contlitos tundiários. A segunda parte alude à organização dos movimentos 
sociais no campo, apresentando um panorama atual dos focos de tensão e 
dos conflitos pela posse da terra no Estado paulista. Reservou-se a terceira 
parte à narrativa de alguns episódios vividos em que a Assessoria de Mediação 
de Conflitos teve um papel efetivo como mediadora na busca de soluções 
para os conflitos, concretizando assim as diretrizes ora apresentadas neste 
documento. 

Por fim, deve-se observar que esta edição foi acrescida, ao final da 
Parte E, de informações atualizadas sobre os conflitos fundiários ocorridos 
no Estado de São Paulo até maio de 2000. 





A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes 
da Silva" - Itesp é o órgão estadual responsável pela política agrária e fundiária 
no Estado de São Paulo. 

Para tanto, faz-se necessária uma atuação muito próxima e constante 
junto aos vários segmentos sociais envolvidos com a problemática da terra, 
sua especificidade e complexidade, sua dinâmica, os meandros das ideologias 
e quereres que permeiam essa questão. Nesse sentido, o Estado de São Paulo 
vem procurando estabelecer uma filosofia própria de atuação, desde a estmtu- 
ração do primeiro órgão estadual de terras' em 1983. 

Decorrência talvez do processo histórico de ocupação do solo 
brasileiro, causa maior da enorme concentração de terra que nos marca até 
os dias de hoje, a questão da terra em nosso país - e em nosso Estado - 
sempre esteve associada aos conflitos fundiários, à luta incessante do homem 
do campo pela sua sobrevivência e i3s marcas da violência do latifúndio. 

Conflito é "uma luta por valores e reivindicações de status, poder 
e recursos escassos, em que o objeto dos oponentes consiste em neutraliza>: 
lesionar ou eliminar os ri vai^"^. Conflito é o embate dos que lutam; choque 
de interesses divergentes. 

Uma das atribuições do Itesp é "identifica>: mediar e propor solu- 
ções para os conflitos jündiário~"~. Para garantir a realização desta airibui- 

' Ver tcxm sobm o Iterp ao final desde livm. 

' COSER. L. A. The funetions of social mnflicu. Glenm. m.. F I . ~  Ress. 1956 p.8 

' Regulamento Oenil da hinda@o InrtiNto de Tenas do Eslado de São Paulo "lod Gomes da Silva", Artigo 39 
item 4. 



ção, vincula-se diretamente à Diretoria Executiva do Itesp, uma Assessoria 
de Mediação de Contlitos Fundiários, que consiste em unidade de apoio e 
proposição das políticas que visam mediar e solucionar os conflitos pela posse 
e uso da terra, intermediando as negociações entre as partes envolvidas e, 
quando for o caso, entre as famílias sem terra e os órgãos competentes da 
administração direta e indireta, do Estado e da União. 

A atuação da Assessoria de Mediação de Conflitos pode ser des- 
dobrada em duas linhas de ação que se inter-relacionam e se complementam: 

1. levantamento de informações: mapeamento das áreas de conflito, 
detectando as possíveis causas e natureza dos litígios. identificando 
os atores sociais envolvidos, suas reivindicaçõe 3ses e 
caracterizando a situação jurídica das disputas; 

2. mediaqão entre as partes e instâncias de  governo: reuniões com 
ideranças, entidades de apoic itantes dos envolvidos, e 
:ontato com Secretarias de 1 Incra, Poder Judiciário, 

r>olícia Mil:&-- -A- 

sentido : 
.. ... 

termo, é 1 :oda a intc diação, nc menção de um 
terceiro elemento que possibilita a interação entre os termos de uma relação. 
Para o Itesp, mediar um conflito é estar presente em entos, 
buscando soluções pacíficas e negociadas nos instan uindo 
soluções globais para a situação como um todo. 

todos os I 
ites críticc 

reus moms 
1s e constr 

ituação do Itesp tem se mostrado um importante mecanismo 

Par acirramento das disputas e a eclosão da violência no campo, 
bem como para garantir soluções definitivas para os conflitos fundiários no 
Estado. Por isso, procura-se gs acompanl iistemático dos 
focos de conflito no Estado, atu rentiva ou cialmente, con- 
forme o caso, como veremos a( 



OS LU~~ILLLUS fundiários, via de regra, têm g a u  "r; a ~ i n i i ~ ~ i i ç i a  que 
vai além das relações interindividuais, pois envolvem sujeitos coletivos que 
imprimem ao litígio uma dimensão social. O objeto da disputa, nesses casos é 
quase sempre a posse4 ou a propriedade agrária, que representa muito mais 
que um patnmônio. Constitui te a possibilidade de sobrevivência 
para pessoas que estão excluíc ;feras de produção e vêem na terra 
sua única fonte de trabalho. 

Em São Paulo, podemos destacar duas categorias principais de 
conflitos fundiários com características específicas: 

e disputas entre posseiros e grileiros' ou fazendeiros - às vezes, 
empresas ou gmpos econômicos voltados à especulação imobiliária; 

e conflitos entre trabalhadores mrais sem terra, ligados ou não a 
movimentos sociais organizados e fazendeiros - proprietários 
ou possuidores dos imóveis. 

A palavra posseiro, corruptela de possuidor, designa aquele que 
está na posse de um imóvel, mas que não detém o respectivo título de 
propriedade. Em grande parte das famílias de posseiros, a posse vem sendo 
transmitida de geração para geração. No Vale do Ribeira, por exemplo, região 
de grande concentração de terras devolutas, podemos identificar um grande 
número de posseiros nessas circunstâncias, geralmente vivendo em condiçôes 
bastante precárias, desenvolvendo pequenas lavouras de subsistência e outras 
atividades, através do trabalho familiar. 

'Pmw diz respeito i mndi~ão de uso de uma área de t e m .  6 o poder que uma peswa tem de dispor fisicamente de 
um imóvel. do qual pide ser ou "20 pmprietbia. É o poder de fito. enquanto que pl.op"ednde C o poder de direito. 

' A palavra ~ O l o  ou t e m  gtilad" tem sua otieem na prática relatada p l o r  antigos agticiiltorer. segundo a qual 
grandes Faendeiros falsificavam documentos de terras para delas se assenhorarem, deixando o documento falsa 
em um recipiente com grilos vivos. Ester iam comendo as bordas do papel atf morrer. quando exalavam cena 
substância que amarelecin a documento. dando-lhe aspecto envelhecido, 



Uma peculiaridade desta região é a grande incidência de contlitos 
em áreas com algum tipo de restrição ambiental, o que demanda um trabalho 
de mediação envolvendo instâncias de governo, especialmente órgãos da 
Secretaria do Meio Ambiente e Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis 

ue os peq 
de título 

rseiros sej 
riedade - . . 

balhadorf 

Nãc a m  vítimas de empresas 
ou pessoas, ( muitas vezes de proce- 
dência duvidosa - que os expulsam, seja atraves da violência e da coação, 
seja por meio de decisões judiciais. Este tipo de conflito requer, portanto, 
uma ação efetiva do Estado no sentido de regularizar, pelos mecanismos 
legais, a situacão dos vosseiros. vroniciando-lhes a tranqüilidade necessária 
para viver e 1 

'aranapanc 
famílias 

:ma. Nest~ 
de traball 

. . 

i caso, o c 
hadores n 

Os sem terra leiros 
ocorrem em todo o Estado, tendo como foco de atenção, nos últimos anos, 
o Pontal do P :stopim dc :mpre 
a entrada de urais que para 
trabalhar, em fazendas que julgam ser improdutivas ou devolutas e nas quais 
reivindicam a implantação de projetos de assentamento agrícola. 

) conflito 
reivindic 

. . 
é quase se 
am terra 

Este tipo de ação, entendida pelos fazendeiros como "invasão" as 
suas propriedades, é definida pelos sem terra como "ocupação". 

direito à 
se absolut 
a ho*.3.,A,, 

lendo-o d, 
:ndem quí 
n*rrm;,.rln 

e um pon 
: estão en 
A *  nnrpn 

Mais do que uma discussão semântica, esta polêmica encerra um 
conteúdo político: enquanto os fazendeiros julgam-se invadidos, lesados em 
seu propriedade, entenc to de vista patrimonial e 
qua o; os sem terra defí i seu direito de ocupar a 
tem., ,,,,,,,s na função social da,,,.,,,,, ., -&.tenderem que tais imóveis 
são improduti dominialidade discutível 
e neste caso ( pela terra. 

vos, porta 
3s fazende 
< . c .  

nto desoc 
:iros é quc 

upados, o 
: teriam si 
r n - 3 -  -. - 

u têm sua 
do os inu 
c ~2 - - . ~. 

$tintos, ai1 
os cidadã( 
ta. 

A propna Lonsrirui<;ao reaerai aonga a poiemca-, quando estabe- 
lece a questão em dois incisos di! ida que seguidos, no artigo em que 
trata dos direitos fundamentais d 35, sendo evocada por uns e outros 
na defesa de seus pontos de vis1 

'A Constimi$ão âodcnil disp" que: 
"Anigo S: Todor rno i~uoirperanre o lei, sen qualqurr nnruna  garantindo-rc aos brnrileimr e 
oor ertmngeiros re.~idmres M POIS o inviol<rl eirn à vida, 6 liherdode. r7 i ~ u l d o d e ,  h ssrguronço 
P a pr<>priedudc. nos lemos .sc,guinler: 
... 
Inciso XXII - C  yorontido o direito de pmpri< 
Inciso XXIII - a  propriedade nrcnderd o suo. 





Neste tipo de conflito, a responsabilidade pelo encaminhamento de 
soluções está vinculada à natureza dominial do imóvel. No caso da área ser 
recor ente propriedade particular, a questão remete às ações de 
Refoi ria, cuja atribuição é exclusiva da União7. Em se tratando de 
terras uevoiuras%u presumidamente devolutas, a solução pode passar por 
mecanismos de regularização fundiária, permitindo ao Estado intervir 
diretamente. 

ia região 8 

i da Justi( 
doria Ger 

Istado de 
,eis 4.92: . . .  

No caso específico do E São Paulo, há legislação própria 
nesse sentido, especialmente as I 5 e 4.957, ambas de 1985'. Isso 
permitiu ao Governo do Estado atuar decisivamente no conflito de proporções 
descomunais n do Ponta1 numa ação conduzida 
pela Secretaria :a e da Dj e o Itesp, em parceria 
com a Procura a1 do Esta voltaremos a esse tema 
mais adiante. 

do Paran 
efesa da ( 
ido e o In 

iapanema, 
Zidadania 
cra. Mas 

' Comtimiçãu Federnl, Mip 184 a 191. nos Anexos derte Catbrno. 

' Terra devoluta 6 espécie de terra pública, visto que é aquela que em nenhum momento inl n8rz;c 
panicular. ainda que esteja imgularmcnte em p<i.vrr de particulurei. 

Ver texto integral. nm anexos deste Cnderno. 
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A Cvii*iicuirao Federal define c o ~ ~  ~ U I U U ~ ~ ~ U  ~ r i  ~ n i ã o  "desapro- 
priar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo sua função socia1"'D O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - Incra assume as principais ações de política 
agrária e fundiária, incluindo a desapropriação, o car urais 
e a atuação em áreas devolutas federais. 
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O Governo do Estado de São Paulo, no entanto, desde há muito 

assu nsabilidades nessa movendo projetos de colonização 
e de  do ações de regul; ias terras devolutas estaduais que 
lhe foram uansferidas pela União, constituindo uma política fundiária estadual. 

A partir do começo da década de 1980, com o início da redemocra- 
tização do país e com a vitória das forças democráticas no Governo do Estado, 
uma nova linha política começou a se desenhar. Através do Decreto Estadual 
no 21.003, de 20/06/83, o Governador já havia determinado que fosse 
realizado, no prazo de 60 dias, um inventário completo dos bens imóveis 
rurais da Administração Centralizada do Estado. Em 21 de novembro de 
1985, através do Decreto Estadual 24.231, determinou que a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento procedesse ao levantamento dos bens inventaria- 
dos, o que foi concluído em julho de 1986. 

Mas já em 31 de dezembro de 1985 foi promulgada a Lei Estadual 
4.957, que determinou a elaboração dos planos públicos de valorização dos 
recursos fundiários, destinando imóveis subaproveitados, inaproveitados ou 
aproveitados inadequadamente para o assentamento de trabalhadores mrais. 
Essa política tinha como objetivos fundamentais oferecer oportunidades de 

"' Artigo 184 da Constituigão Fedi :rd, nos Anem 3s deste Corlei 



emprego e progresso social e econômico a trabalhadores mrais sem terra ou 
com terras insuficientes para garantia de sua subsistência. 

Estabeleceu-se uma nova categoria - o assentamento estadual, 
promovido em terras do pahimônio público do estado. Desenha-se a partir 
daí uma política de assentamentos, com o intuito fundamental de propiciar 
condições para que fossem alcançados os objetivos daquela lei. Mais do que 
o acesso ?i terra, era necessário estabelecer ações para aumentar a produção 
agropecuária e viabilizar a permanência dos trabalhadores mrais na terra. 
Desde o início, essa política de assentamentos foi concebida como um instru- 
mento de desenvolvimento e não como uma mera compensação social, cons- 
tituindo-se equipe. especializada para garantir tal filar 
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A ação estadual, coordenada pela Secretana da Justiça e da Defesa 
da Cidadania e pelo Itesp, ganha novas proporções no conflito do Pontal do 
Paranapanema, onde estabeleceu-se um Plano de Ação para a região. Em 
outras regiões do Estado, imóveis do patrimônio público estadual também 
foram destinados para o assentamento de trabalhadores mrais. 

issinado 5 
ntamento 

- - .ano de Ação para o Pontal contou com a participação da União, 
através de convênio em que o Incra alocou recursos para a realização de 
acordos judiciais com detentores de imóveis na região e o Estado destinou as 
terras para a implantação de assentamentos. Em junho de 2000 novo convênio 
foi 2 )ara dar continuidade para essa política, o que possibilitará o 
asse. de aproximadamente 2.000 famílias na regi20 até 2002. 

A parceria com a União foi aprofundada. Foi assinado, também em 
junho de 2000, outro convênio delegando para o Itesp a atribuição da 
realização de vistorias para identificação de imóveis passíveis de desapro- 



priação para fins de reforma agrária. O Itesp assumiu a atribuição técnica da 
desapropriação, mantendo o Incra a atribuição de propor e acompanhar as 
ações judiciais. Nesse convênio estão incluídas aç0es de regularização fundiária 
em terras públicas federais. Foi estabelecido também um terceiro convênio 
que formalizou a prestação de serviços de assistência técnica nos projetos de 
assentamento federais. 

Assim, sistematizando e adequando condutas que já eram exercidas 
anteriormente, o Itesp estabeleceu princípios de atuação em situações de 
conflito fundiáno, que norteiam todo o trabalho estadual na área agrária. 



Propor o diálogo e estar disposto ao diálogo é um dos principais 
fundamentos do Itesp ao lidar com conflitos fundiários. Implica o relacionamento 
com agentes que possuem interesses múltiplos e divergentes e em apresentar 
propostas que possam ser objeto de consenso. 

O órgão possui uma política clara e transparente, reconhecida pelos 
distintos agentes sociais envolvidos nos conflitos, de favorecer os caminhos 
para a democratização da propriedade da terra nos marcos do Estado de 
Direito, propiciando o resgate da cidadania para uma população de traba- 
lhadores mrais excluídos. 

O conflito fundiário deve ser visto de forma integral - trata-se da 
reivindicação de um grupo de familias por terra, o que é mais abrangente do que a 
reivindicação por esta ou aquela área; e não burocrática - trata-se de buscar uma 
solução efetiva, o que vai mais além da simples informação sobre as limitações e 
impedimentos de determinada área. Por trás das estatísticas e processos existem 
vidas envolvidas e o contlito deve ser visto em suas reais dimensões. 

O Itesp considera, portanto, o caráter social que está envolvido". 
Isto implica na busca da superação dos entraves jurídicos e dos empecilhos 
burocráticos sem, no entanto, romper com a legalidade. José Gomes da Silva, 
estudioso da reforma agrária, ao se referir ao caráter massivo das ocupações 
de terra & m a  que "o direito de propriedade da terra agrícola, pelo simples 
fato de lá se situar a única fonte de produção de pão, num país de famintos 
como o nosso, é radicalmente diferente do direito de propriedade sobre 
qualquer coisa (...). É mais de vida - e de vida alheia ao do proprietário - 
do que de patrimônio, que se deve fala>; quando se trata dele"'2. 

' '  O Itesp nzo reduz. no entanto. a questào agrária ao seu aspecto sociõl. Encara a reforma agcá"a como uma política 
de desenuolviniento economico. 

' ?  Ver A - l o m  nprá~iu tro virada r10 milAio. Josf Oomes da Silva.LWh, pág. 116. 





A partir desta concepção, a experiência acumulada pelo Itesp na 
mediação dos conflitos fundiários pode se traduzir nos seguintes princlpios: 

0 Respeito aos direitos humanos: O Itesp defende e atua no sentido 
de respeitar a cidadania e os direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, entendendo a cidadania como uma via de 
mão dupla, por onde transitam direitos e deveres; a legalidade e 
o respeito aos direitos humanos são os parâmetros que estabele- 
cem o âmbito da atuação do órgão. 

0 Solução pacrJCica: O Itesp busca a soluçãi da e pacífica, 
sem o emprego da violência ou vandali m respeito à 
dignidade humana em todos os momentos, desde quando há a 
ordem de desocupação da área até quando a solução atende 
aos interesses reivindicados. 

0 Presença constante: A presença in loco dos técnicos da Funda- 
ção nas situações de conflito permite acompanhar de perto a sua 
evolução, a condição física e emocional dos envolvidos, o reco- 
nhecimento das lideranças e sua disposição de ânimo, subsidian- 
do a tomada de decisões políticas adequadas à realidade dos 
fatos e aos objetivos pretendidos. 

0 Postura ativa e propositiva: A mediação de conflitos exige uma 
postura ativa, embora não impositiva, na proposição de soluções, 
baseada na independência e legitimidade do órgão, condição 
fundamental para lidar com interesses contrários; a necessária 
firmeza e autoridade de órgão estatal responsável pela mediação 
não deve ser confundida com inflexibilidade ou autoritarismo. 

0 Compreem& dos reak interesses: É necessário identificar e entender 
em profundidade as reais reivindicações e interesses em jogo, os 
aspectos e facções envolvidos, compreendendo a dinâmica própria 
do conflito e possibilitando uma intervencão calcada na realidade. 

0 Continuidade dos canais de nc : O Itesp nha 
na abertura e manutenção dos ( negociaçã dos 
os setores envolvidos nos conflitos - pelo lado dos trabaibadores, 
dos fazendeiros e dos órgãos de governo: movimentos, sindicatos, 
organizações não governamentais, organismos de estado, asso- 
ciaçóes, facções, grupos etc. 

0 Cumprimento dos compromissos: A posição de mediador impõe 
a necessidade de zelar pelo cumprimento dos compromissos assumi- 



dos entre e pelas partes, respeitando e exigindo respeito aos prazos 
e outras condiçks dos acordos efetuados, o que é indispensável 
para a seriedade do processo de negociação. 

Respeito à autonomia: O Itesp respeita as organizações e movi- 
mentos sociais que lutam pelo acesso a terra, independentemente 
do seu tamanho ou da orientação política e ideológica que apre- 
sentam, considerando todos os grupos que atuam de forma legíti- 
ma. Diante das disputas e divergências entre as organizações de 
trabalhadores mrais sem terra, procura-se sempre o caminho do 
diálogo e da negociação para resolver os impasses. 

Respeito às instâncias de decisúo: São respeitadas as decisões 
dos movimentos sociais, evitando sempre qualquer possibilidade 
de ingerência ou cooptaçáo. No entanto, o Itesp procura estar 
sempre atento aos anseios dos trabalhadores rurais que são a base 
dos movime ja, aqueles que mesmo sendo parte integrante 
dos movimi sempre encontram-se em condições de ex- 
pressar seus u c s c ~ u ~  r interesses através das organizações. 

:esp garan 
, indepenc . . 

e Garantia da interlocuçúo: O 11 te o diálogo com todos 
os movimentos e organizaçóes. lentemente das diferen- 
cas que guardam entre si, mantendo at>ertos os canais de diálogo 

mbém com os grupos que não se inte que divergem 
,s movimentos organizados. 



Diante da constatação da ocorrência de um conflito fundiário, a 
primeira tarefa é o levantamento de informações e sistematização de dados 
sobre a área. Para facilitar este trabalho, a Assessoria de Mediação de Conflitos 
Fundiários elaborou um Formulário de Informacóes dos Acampamentos 
(FIAC) para identificação do imóvel, d< ário, caracterizaçáo das 
famílias, dimensão e uso da área, organiz iovimentos envolvidos e 
recolhimento de informações jurídicas. 

mibilidadc é um 
inst Ia1 para a rsona 
de Meaiaçao reune e organiza roaos os aaaos no KelafOriO ~ e n ~ a l  das 
Areas de Cor ais no Es ', que 
resulta do ac s conflito s dos 

no a dispc 
undameni 

- 
Lcampamt 
mento c01 

>- 

) propriet 
ações e n 

nações pri 
le decisõe . . 

:ualizadas 
s, a Asse! 
. .. 

tado de J 
s no Esta 
L~.-z-- >~ meios de coniuIiicapo, ou tionuto tium prefeituras, urgaob uo governo esta- 

dual e federal, sindicatos, organizações e movimentos sociais e, particu- 
larmente, através de informações repassadas pelos escritórios do Itesp no 
interior do Estado e incursões aos locais de ocorrência dos litígios. 

Além de informações mais específicas, o Itesp realiza levantamentos 
de dados demográficos e econômicos que podem incidir sobre a dinâmica 
dos conflitos fundiários no Estado, tais como: resultados de pesquisas sobre 
o índice de desemprego nas diferentes regiões e os setores de produção mais 
atingidos, realização de projetos públicos ou privados de desenvolvimento, 
distribuição regional da riqueza e questões ambientais. 

A dinâmica da luta pela terra agrícola no Estado e a diversidade de 
atores sociais requer um esforço considerável de atualização e sistematização 
dos dados. 

O Relatório Mensal das Areas de Conjiitos e Acampamentos Rurais 
no Estado de São Paulo traz informações, quadros, tabelas, mapas e @~cos, 



que permitem uma apreciação do conjunto das áreas em litígio no Estado, em 
seus vários aspectos. Ali são reunidos dados sobre a área em liiígio, tanto no 
aspecto físico (dimensão, localização etc.) como no jurídico (dominialidade, 
situação processual etc.), e dados relativos aos movimentos sociais, quantidade 
e situação das famílias envolvidas, origem e tempo de instalação do conflito, 
entre outros. 

Após o levm mações, o Itesp desloca 
técnicos para o local de ocorrencia para complementação das informações 
levantadas e contato com as partes para explicitação dos interesses em jogo. 
Este contato direto com os envolvidos nos conflitos é de fundamental impor- 
tância oara o trabalho. oois 6 através dele aue se estabelecem os oarâmetros 
de I iação. 
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depende de ações de competência exclusiva da União, o Itesp procura estabe- 
lecer contato, levantar informações e manter um acompanhamento constante. 
Neste caso, procura-se facilitar os canais de comunicação entre as partes e o 
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e contribuir, na 
medida do possível, para o encaminhamento de soluções pelas instâncias 
competentes. 



Técnicos do Itesp em reunião no bairro Vargedo, em Ibiúna - set.98 
Conflito de Posseiros 
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Os conflitos pela posse da terra acompanham a história brasileiraI4, 
assim como a rigidez da eshutura fundiária. A disputa de terras no Brasil remonta 
às primeiras décadas do período colonial e se acirra a partir da Lei de Terras 
de 1850, que estabeleceu os parâmetros da propriedade fundiária no país. 

Esses conflitos assumiram diversas formas ao longo do tempo. As 
Ligas Camponesas, nas décadas de 1950 e 60, se constituíram em um dos 
paradigmas da luta pela terra, em um momento histórico em que a reforma 
agrária se constituiu na proposta política dos trabalhadores rurais excluídos. 

A proposta de reformulação da estrutura fundiária foi abandonada 
pelo regime militar, que se dedicou quase exclusivamente às ações de 
regularização fundiária, titulando posseiros, e de colonização, ampliando a 
fronteira agrícola. A chamada modernização da agricultura também foi utili- 
zada como argumento para demonstrar que a reforma agrária havia perdido 
sua oportunidade histórica e que o desenvolvimento das forças produtivas no 
campo havia superado essa questão. 

A história demonstrou que tais análises estavam equivocadas. A 
reforma agrária, hoje, está sendo amplamente discutida pela sociedade brasileira 
e entrou decisivamente na pauta das políticas públicas. Os conflitos pela posse 
da terra, desde a década de 1980, têm aumentado progressivamente. 

Hoje há até um aparente consenso a respeito da necessidade da 
reforma agrária. Ao mesmo tempo, há uma miríade de propostas que envolvem 

"Para entender um pouco melhor e s n  quert3o. ver, entre ourns: 

"O destino inceno da ediiceqno entre os assentados mrair no Estado de SBo Paulo". Capítulo I - Um pouca de 
Históni, de Marcia Regina de Oliveira Andrade, 1993. Disseila(.Xo de mestrado. 
LEITE. José Fenari. A ocit,>r!(.rii> do Ponlol do P<irnnnl>nnernri. 1998. 



tributação, venda das terras para os trabalhadores mrais, programas de 
colonização, arrendamento, contratação de assalariados temporários, cons- 
tituição de núcleos urbanos com lotes de subsistência para assalariados e 
assim por diante. Propostas de alcance muito restrito, anunciadas muitas vezes 
como substitutas da reforma agrária. 
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Os itos sociai tam a expressão política das diversas 
categorias d dores mr; idas nos conflitos. Outras entidades 
também assumiram importância politica, incluindo organizações sindicais, 
religiosas e também organizações não governamentais de assessoria. 
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Diversos movimentos sociais atuam hoje no Estado de São Paulo. 
Apresentam entre si c significativas quanto as orientações 
políticas, formas de a ade organizacional. A relação entre 
esses movimentos é I..,,,,, .,. ,.,., "inâmica de disputas, dissidências e 
aproximações que requer um acompanhamento constante de informações e 
um cuidado permanente quanto ao estabelecimento de conclusões. 

Dentre os movimentos e organizações que têm atuado na disputa 
PO o Estado podemos destacar os seguintes: 
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J Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): 
uacteriza-se hoje como o prin~ imento na luta pela t e m  
1 Estado. Organizado em níve , o MST surge na região 
ul do Brasil, a partir da articu rabalhadores mrais que 

começam a se organizar no final da década de 70, tendo como 
matriz o aci o da Encruzilhada Nataiino, em Ronda Alta 
- R S , e o l  o dos Agricultores Sem Terra do Oeste do 
Paraná (Mastro). bm São Paulo, o MST surge primeiramente na 
região de Andradina e, a partir de 1990, começa a atuar no 
Pontal do Paranapanema. O MST tem como principal forma de 
luta e pressão a ocupação de terras, as quais pretendem que 
sejam destinadas à realização de projetos de assentamento. 
Apresenta uma estrutura organizativa bastante desenvolvida, com 
--usos de formação, cooperativas, assessoria técnica e jurídica 

10s de captação de recursos. Defendem como bandei- 
mdicação: a expropriação de grandes áreas pertencen- 

L-. a c.l.plbsas multinacionais, o fim dos latifúndios improdutivos 
e uma poiítica agrícola voltada ao pequeno produtor. Em São 
Paulo, distribuem-se por todo o Estado, destacando-se na região 
do Pontal do Paranapanema. 

J Comissão Pastoral & Terra (CPT): organização ecumênica, 
vinculada & Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - 
CNBB, volta-se para a causa dos camponeses e trabalhadores 
mrais, incluindo as comunidades quilombolas, atuando junto a 
dioceses, paróquias e comunidades eclesiais de base e através 
de assessoria a sindicatos, movimentos sociais e associações 
populares. A CPT mantém um importante banco de dados sobre 
violência no campo e tem contribuído para a denúncia dos abusos 
e injustiças cometidos contra trabalhadores mrais e pequenos 
camponeses. No Estado de São Paulo, atua principalmente na 
região do Vale do Ribeira, em apoio a pequenos posseiros que 
sofrem a ação de grileiros e especuladores imobiliários. 
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J Central Única dos Trabalhadores (CUT): através de seu 
Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais tem apoiado 
ações de gi i terra, geralmente Sindicatos de 
Trabalhado] . Tem atuado princi em ocupaçóes 
em Hortos ~iorestais do Estado e na re ibeirão Preto. 

ligados a 
palmente 8 

gião de R 



A partir de  1999, a CUT passou a organizar a Federaçáo da 
AgriculturaFamiliar (FAF) e Sindicatos de Agricultores Familiares, 
com o objetivo de atender aos pequenos agricultores em regime 
de economia familiar. ampliando seu escopo de ação. Passou a 
articular, além dos sem terra, acampados e assentados em Hortos, 
também os pequenos posseiros na região do Vale do Ribeira. 

s Rumis I . . -- J Federação dos Dabalhadore 30 Estado de São Paulo 
FETAESP): surgida na década de 10, atuou mais ativamente 
io passado em conflitos fundiários, destacando-se os relativos 
is Fazendas Ribeirão Bonito e Santa Rita, no Pontal, nos anos 
80. Hoje concentra seu foco de atuação na área sindical e na 
uticulação de intere utilização de crédito fundiário. 

vederação dos Em,.,,,,,. Rurais Assalariados do Estado 
fe São Paulo (FERAESP): surge no final da década de 80, 
:omo dissidência da FETAESP, atuando principalmente com os 
jóias-frias, em conflitos envolvendo áreas públicas estaduais. 

Com sede em Arara ipóia ocupações de terra 
basicamente naquel reto, passando 
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mais recentemente a questionar as grandes áreas de usinas e 
plantadores de cana-de-açúcar. É filiada à CUT. 

J Movimento pela Libertação dos Sem Terra (MLST): organi- 
zado por ex-militantes do extinto Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário (PCBR). Defendem a ocupação de terras como 
estratégia de luta e a fundação de empresas comunitárias nos 
projetos de assentamento. O movimento foi lançado oficialmente 
no Estado em 1997, mas, segundo seus integrantes, existe em 
outros estados há 14 anos. No Estado de São Paulo, atua na 
região de Birigui. 

J Movimento dos Agricultores Sem Terra (MAST): ligado a Social 
Democracia Sindical, foi formado através da articulação de 
pequenos movimentos locais e dissidências do MST, principalmente 
na região do Pontal do Paranapanema. Apresenta segmentos com 
posturas muito diferenciadas entre si, com algumas facetas muito 
agressivas e outras mais ponderadas. Foi constituído pelos seguin- 
tes movimentos: Movimento Terra Brasil (MTB); Movimento dos 
Sem Terra de Rosana (MSTR); Movimento Terra e Pão (MTP); 
Movimento Terra e Cidadania (MTC); entre outros. 

J Movimento Esperança Viva: formado em 1996 como a principal 
dissidência do MST na região do Pontal e constituído principal- 
mente por assentados de Mirante do Paranapanema, teve atua- 
ção pontual, mas significativa, em conflitos nessa cidade. Foi 
absorvido pelo MAST. 



Os conflitos fundiários em São Paulo -como no restante do país - 
têm sido uma constante na agenda política dos Últimos anos, obtendo destaque 
na mídia e nas estratégias oficiais. No entanto, embora essa continuidade dê 
a sensação de que nada mudou, o obsewador mais atento poderá perceber 
nuances que caracterizam a dinâmica própria da questão. A política de go- 
verno, a forma de ação dos movimentos sociais, o tamanho e o local dos 
acampamentos, a reação da opinião pública. Tudo muda, numa constante 
renovação. Da primeira edição deste Caderno até aqui, houve significativa 
evolução nos conflitos em São Paulo, que nos permitirá realizar uma análise 
comparativa entre os dados de outubro de 1998 e os números observados 
em maio de 2000. 

Em vimde da complexidade e especificidade das categorias de con- 
flitos existentes no estado de São Paulo, destacam-se apenas os conflitos en- 
volvendo trabalhadores rurais sem terra (ligados ou não a movimentos sociais 
organizados) e fazendeiros (proprietários ou possuidores dos imóveis). Para 
facilitar a análise e por conta da diversidade das organizações sociais atuantes no 
campo em nosso Estado, optou-se pelo agrupamento dos movimentos em cinco 
blocos. de acordo com a expressividade e a visibilidade alcançadas por eles: 

J MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 

4 MAST - Movimento dos Agricultores Sem Terra; 

J FERAESP - Federação dos Empregados Rurais Assalariados 
do Estado de São Paulo; 

J Independentes - grupos de trabalhadores rurais sem terra, geral- 
mente com atuações localizadas e sem vínculos organizacionais 
com movimentos sociais; 



J  outro^'^ - pequenos movimentos com atuações pontuais. 

Em outubro de 1998, 4.109 famíiias de trabalhadores mrais sem 
terra, envolvendo aproximadamente 20 mil pessoas, estavam distribuídas em 
48 acampamentos, dos quais cerca de 36% à beira de estradas e rodovias. Em 
maio de 2000 esse número alcança 5.706 famílias, demonstrando a continuidade 
da demanda pela terra e a necessidade da manutenção de uma política de 
intervenção continuada em busca de soluções para os conflitos fundiários. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os dados relativos aos pontos de 
conflito no Estado de São Paulo, em 1998 e 2000, organizados em ordem 
alfabética por município. Alguns dados são obtidos por indicação das próprias 
famílias elou imprensa, servindo apenas como indicativo, especialmente 
tan nem de familias, sendo comum haver um superdimen- 
si0 idos, em função da desinfomação ou do anseio do 
gmpv iGiayav a bases núme ros. 

lanho da : 
namento 
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'?  São eles: MLST - Movimento de Libcrtaçâo dos Sem Tema (este movimento possui u m  atua$% nacional. mas 
pontual no Esmdo de São Paulo): ARST - Asuria$ão Renovação Sem Tem; MTB -Movimento Tem Bm?il 
e MTRSTB - Movimenlo dos Trabalhadores Runtis Sem Terra Brasil. 
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Tabela 2 
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rurais sem terra: PO-msseims: AR-arrendaririar: RO-comunidades remanescentes de auilombs.  . . 
*** s i& util!~adas (orgaGzaq~o): MST-Movimento dor ...u.....u..... Rurais Sem Tema: F E R A E s P - F ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  dos Empregados A~salaciudns Rurais do Eshddo de Sáo Paulo: 
CUT-Central Unica dor Trrbalhadwes; STR-Sindicato dos Trahslhadorer Rurais; M L S F  Mnvimenlo de I.ihçm$ão dor Sem Tem: ARST-Asmia$ão Renova~ão Sem Tcm; 
MAST~Movimentn dos Agticultorer Sem Tcma; MTRSTB-Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Te C-Associagão r as de ~u i lombos  de 
Cacandoca: INDBP-emns indeoendentes. - .  
I - Assen~lmenfo provisório. 
2 - Estjo acampados no'Trevo daCopasuT'e reivindicam áreasda USP- Faz. Cao-Can, em Riversul o Fi 
3 -Segundo a CESP, a área será inundada com a conitmcáo de umabamgem noregiáo. 
4 -Área repassada ao Itesp pela Fepasa, porém indisponível para assentamento até o término do contrato dc erploraqão de madeira. 

rra Braril: ARQ 

iz. Lageado, em 



Legenda dar Tabeiax 

Nome do Imóvel: Denominação do imóvel P - Particular: Imóvel situado em grea de 
onde se sima o conflito. domínio panicular. . Munidpo: Municfpio onde PE - Publ. Estadual: Próprio público do Es- 

pane do imóvel ou sua sede. tado, da administração direta ou in- 
A:..*" . Reg.: Região em que se localiza o conflito, 

conforme as áreas de atuação do Itesp. 
I. Itapeva 
2. Sorocaha 
3. AraraquaralRibeiráo Preto 
4. Andradina 
5. Promissão 
6. Pontal - Presidente Venceslau 
7. Pontal- Rosana 
8. Ponwl - Mirante do Paranapanema 
9. Pontal -Teodoro Sampaio 
10. Ponral - Presidente Bemardes 
11. Rancharia 
12. Barretos 
13. BaumiIaras 
14. Vale do Paraíba 
15. Vale do Ribeira 

Dominialidade: Situação do imóvel emrela- 
$30 ao seu proprietário. 

""-,a. 

PF - Publ. Federal - Próprio público da 
União, da administração direta ou in- 
d i t a .  

DIND - DevolutaMão Discriminada: Imóvel 
situado em áreade domínio discutível, 
presumivelmente devoluta wjajulgada 
devoluta. . Local: Localizaç5odas famíliasem conflito 

em relação ao imóvel. D - Dentro ou F - 
Fora. 
tírec Tamanho indicarivo do imóvel em 
hectares, derido em vistoria posterior. 

* Proprietdrio: Nome do propnerário ou 
possuidor do imóvel. 

= Início: Data do início do conflito em relação 
aquele imóvel. - Organizaçõo: Movimento social ou entidade 
responsivel pela organização do grupo. . Númerode Famflias: Quantidade de famíiias 
indicada pelo grupo, aferida em visitas 
periódicas do Itesp. 



Em outubro de 1998, as famíiias de trabalhadores sem terra se 
concentravam na região do Pontai do Parampanema. embora esta concenhação 
tivesse decrescido bastante desde a implementaçáo do Plano de Açáo para o 
Pontai, a partir de 1995. Em seguida, destacavam-se as regiões de Promissão, 
Araraquara e Anddina, concentraodo juntas 77% do totai. Os demais acam- 
pamentos espalhavam-se pelo Estado nas proximidades dos municípios de 
Itapeva, Sorocaba, Rancharia, Barretes, Bauru e Taubaté. 

Gráfico 1 

Distribuição dos Conflitos em São Pauio 
Famíiias Acampadas por Região - Outobrd9s 

A evolução da distribuição geogrática dos conflitos fundiários no 
Estado apresenta uma variação bastante interessante quando comparamos o 
número de famílias acampadas no Pontal do Paranapanema em relaçáo a 
outras regiões. Entre fins de 1994 e 1996 percebemos um aumento progressivo 
no número de famíiias acampadas no Pontal, atingindo quase 2.800 famíiias 
ou 33% do total de acampados. 



A partir do final de 1996, o número de famíüas acampadas no Pontal 
decresce consideravelmente, chegando pr6ximo a 1.200 familias em outubro 
de 1998 e pouco mais de 1.600 em novembro de 1999. Esta redução é 
decorrência direta da implementação do Plano de Ação para o Pontal, que 
assentou quase 3 mii famílias em áreas devolutas estaduais. 

A partir do fmal de 1999, no entanto, o Pontal do Paranapanema 
volta a ser uma região preacupante, apresentando crescimento na concentra- 
ção de acampamentos e de famílias acampadas no Estado de São Paulo, 
atingindo quase 2.300 famílias em maio de 2000, ou 40% do número total. 
Essa elevação relativa das ocupações na região pode ser justificada por 
diversos fatores, entre eles: a diminuição do ritmo de arrecadação de terras 
para assentamento em 1999, devido principalmente h ausência de recursos 
no Convênio com o íncra'" e também h reorganização dos movimentos so- 
ciais, aliada A presença e melhor estiuturação do MAST no Pontai. 

Por outro lado, com a lentidão de atuação do IncraiSP, em função 
das suas dificuldades operacionais e do procedimento dificil e moroso nas 
ações desapropriatórias, o número de famílias acampadas em outras &mas 
do Estado, que decresceu entre 1994 e 1995, passa a 8presentar um msci- 
mento bastante significativo no periodo guàseqiiente. Até outubro de 1997, 
alcança em tomo de 2.700 fa& acampadas e praticamente se estabiiiza 
até outubro de 19916, quando volta a crescer, superando 4.000 f d a s  em 
novembro de 1999. Ocdrre assim uma inversão nos padrões de csescimento 
quanto ao núnien, de M a s  a~atnpadas no pen'odo entre inicio de 1996 e 
final de 1997, com o decr6scima de acampados na região do Pontal e o 
aumento nas demais regi&.. Tend&ncia que se mantém, mesmo se conside- 
ramos o aumento mais recente dos acampameiitos no Pontal. 

Em 1994, depois do Pontai do Paranapanema, a região que mais 
se destacava era Promissão, com cerca de 700 famílias acampadas. Houve 
retração no nilmero de conflitos naquela região: não se constata nenhuma 
família acampada em agosto de 1995 e até 1997 o número de famílias 
acampadas é menor que 100. É que o grande acampamento da fazenda 
Jangada, dissolvido violentamente pela ação policial, pulverizou-se em vários 
outros menores em diversos pontos do Estado, hdo ate Ranchana, Sorocaba 
e Vaie do Paraiba. 

"Em 199V dwanic mic~ o aro haivc wn-fdncm dos rre- cab(ici9 p psnc da UNão A- em m& 
& dezmhm dquelc ano isw owmu pamioodo a m n c q *  de apsnas 2 JUP 7 & f d a <  M ~ d d o  



Gráfico 2 

Evolução dos Conilitos em São Pauio 
N" Famíiias Acampadas 1% a 1999 

EvoluçZio dos Conflitos em SHo Paulo 
N" F d a s  Acampadas 1994 a 1999 



Em 1998, com o aumento do desemprego rural em função princi- 
palmente da mecanizaçáo da lavoura canavieira, ocorre a ocupa@o da Fazenda 
Floresta e o número de acampados em Promissão volta a ser significativo, 
retomando ao patamar de 1994. O impacto dessa situação se faz sentir também 
na região de Andradina e no Pontal, com tendência, que prossegue até 2000, 
de aumento crescente dos conflitos, principalmente sobre as grandes áreas de 
pastagens de baixa produtividade que compõem a paisagem predominante 
dessas regiões. 

A região de Araraquara e Ribeirão Preto apresentava, desde 1994, 
um total de 372 famiiias acampadas no Horto florestal Guarani, em M p o l i s .  
O pico das ocupações na região se dá em 1996, após a federalização da 
Fepasa e proposta de privathção da Codasp, quando se estabelecem novos 
acampamentos, mais especificamente nos Hortos daquelas empresas, chegando 
a 900 familias. 

A partir daí, vão se registrando quedas acentuadas, decorrentes da 
destinação pelo Govemo Estadual das terras públicas, conforme determina a 
Lei 4.957185". iniciando-se com a destinação do remanescente do Horto de 
Silvânia ou Fazenda Monte Alegre, daCodasp, emmaio de 1997, e culminando 
com a destinação dos Hortos da Fepasa, em setembro 1998. Em área piiblica 
na região, restou um acampamento naquele perlodo, em São Simão, localizado 
em área protegida pela legislação ambiemtal e de pesquisa, estando nesse 
aspecto fora do alcance da Lei 4.957185. 

Essa tendência se reverte em 1999, verificando-se um aumento 
signiiicativo no número de famíiias acampadas na região de AmapmRibeirão 
Preto. Em 1998 concentravam-se na região cerca de 11% do total de famílias 
acampadas no estado de São Paulo passando, em outubro de 1999 para 
1598 famílias, ou cerca de 28% do total das 5.677 famiiias acampadas naquela 
ocasião. Esse número engloba o enorme acampamento instalado na zona 
urbana de Anhembi e posteriormente em Limeira. Esse acampamento foi 
logo a seguir transferido para a região de Iaras, num acordo entre o Incra e o 
MST. 



M u i ç 5 0  dos Conflitos em São Paulo 
Famíiiaa Acampadas por Região - MaioDOOO 

Em maio de 2000, no entanto, essa região continua sendo foco 
priontáno de confiitos, com 1.228 f d a s  de trabaihadores rurais sem terra 
acampadas na região, tomando-se a segunda região isolada do Estado em 
incidência de conflitos. Tal aumento pode ser entendido sob vhios aspectos, 
dentre eles o crescimento do desemprego na região, principaimente com a 
mecanização no corte da cana-de-açúcar e fechamento de usinas de qúcar e 
áicool; deve-se considerar também a presença mais forte do MST na região, 
que em dezembro de 99 promoveu uma ocupação com 300 famílias na Fazenda 
Bocaina, municfpio de Matão; e há ainda o aumento do número de f a d a s  
ligadas a EERAESP, principalmente a partir de setembro do mesmo ano, 
com a ocupação por 600 f d a s  da Estação Expehental de SerG4ozinho. 
próprio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento destinado ?i pesquisa 
com gado de corte. 

Na região de Iaras localiza-se o maior acampamento em terras 
federais, no Núclw Colonial Monções, Trata-se de uma imensa área de terras 
adquirida pelo Incra há muitos anos para projeto de colonização, o qual foi 



abandonado e hoje se encontra totalmente ocupado por grandes e pequenos 
posseiros, inclusive grandes empresas e o próprio município de Iaras. Em 
ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada, o Incra obteve 30% 
de uma parcela das áreas e desde então tem transferido para a região vários 
acampamentos, incluindo o de Nova  canudo^^^. E? uma situação que merecerá 
uma atuação similar do Pontal19. 

POR DOMINMLIDADE 

Em outubro de 1998, o número de famílias acampadas em t e m  
particulares representava 62% do total de famílias acampadas, enquanto que 
o restante ocupava heas públicas estaduais ou federais, terras devolutas ou 

Distribuição dos Contlitos em São Paulo 
Familias Acampadas por Dominiaüdade - Ouhibro/2000 

Tot ..I09 famílias acampadas 
- - 

'Aampaawnacomcarsclcrlsticasclnramote~.~aú&~aumaispor"ssm~c<a"cmomindo 
pla MST. m que ehegui a ser fh.mido h %ovo mam> na his<á* dc lu- pia mra". &se -to 
puambulou por vlnos municfpios & Eaado. s!A c k g u  sm h, nidc continua uC o m t o .  

' e O I r a p . s s i m u , e m j < m b o & 2 0 M . m v ~ p m l i b m r u > m o h ~ m g u l ~ h i l d i l i a d o N ó c l m  
CddM~.psluqulaRindqsoluspusu~osmbilbo.IçcnimrcohComuB.s~ 
iurldius pn c de mva Iruí para ~uc~tpmnto .  



terras ainda não discriminadas. Ressaltese que o número de ocupações em 
terras devolutas significava enth  apenas 21% do total, estando essas áreas 
concenmdas na região do Ponta1 do Paranapanema. 

Essa proporção se manem até maio de 2000, w m  22% das famíiias 
acampadas nessas áreas, quando as ocupações em breas particulares, embora 
passassem a representar 57% dos acampados nesse período, indicavam cres- 
cimento em númem absolutos, envolvendo 3.252 famílias. 

Importante observar também a relação entre a situação dominiai 
dos im6veis ocupados e sua equivalência em hectares. Em maio de 2000, a 
maior proporção de áreas reivindicadas também se concentra em terras par- 
ticulares, alcançando 38% do total. Em terras públicas federais. dois acam- 
pamentos e um assentamento provisório conqwnèem a 29%. somando 48 
mil hectares em uma mesma propriedade. o Núclw Colonial M o n ç h ,  en- 
quanto em terras públicas estaduais os acampamentos correspondem à área 
de Hortos ~lores&s, Estações ~xperimentais fazendas repGadas a univer- 
sidades estaduais, que somada significa 9% dos 164 mil hectares reivindicados 
no Estado. As árias ocupadasém terras devolutas ou não discriminadas 
alcançam 24% do total. 

G&co 6 

Mstribuicão dos Conüitos em !%o Pado 

Total :  164.107 ha reivindicados - maio.2000 





composto por f a d a s  já aprovadas em Comissão de Seleçãfl, mas que 
pretendem se assegurar de que grupos rivais não vão 'furar a filo' e assim 
acampam na porteira da fazenda para 'garantir a sua vez'. 

Em função do atraso na concretkação de acordos já h a d o s  em 
199921, o MST principalmente faz uma forte investida sobre áreas ainda não 
dimimhadas, mas provavelmente devolutas, chegando até mesmo a ocupar 
alguns escritórios do Itesp na região para pressionar o Governo nesse ponto. 
A retomada da obtenção de áreas pata assentamento, com a assinatura de 
novo Convênio para arrecadação de terras no Pontal, deve propiciar mais 
uma vez a distensão social. 

Quanto as terras públicas, o movimento C semelhante, porém os 
picos de crescimento estão em patamares bem menores do que os das áreas 
devolutas. Entre 1995 e 1996, as ocupações nos pt6pios públicos estaduais 
se &o basicamente sobre os Hortos Florestais da extinta FEPASA, destinados 
para assentamento em 1998, quando a  parti^ daí uma nova ftente se abre 
com a ocupação da Estação Experimental de SertãoPnho. Também a partir 
de 1998 as tetras públicas federais do Núcleo Colonial Monções, em h, 
são alvo de acampamentos cada vez maiores, alguns organizados com a 
participação do pt6pno Incra, como no caso do Acampamento Nova Canudos. 

Em um movimento oposto, a quantidade de famílias que ocupavam 
áreas particulares cai, no intemalo de setembro de 1994 a agosto de 1995, 
mas cresce muito rapidamente no período seguinte até 1996 e continua 
crescendo um pouco mais lentamente at6 outubro de 1999. 

Esta tendência fica claramente demonstrada no Gtáíico 8, para o 
mês de outubro de 1998, quando predominam os acampamentos em áreas 
particulares, principalmente nos conflitos com início a partir de 1996, quando 
o Plano do Pontal já se consolidava e apresentava seus primeiros resultados. 
A elevação do número de confiitos com menos de 6 meses de idade em 
&as devolutas ou não discriminadas parece relacionar-se ao surgimento do 
MAST, com políticas de atuação diferentes do MST, na região do Pontal e 
ao aumento das tentativas de 'furar a fila' do cadastro das famílias. Alguns 
im6veis chegam a ter dois acampamentos diferentes, com as respectivas 
bandeiras das organizações a que se íiiiam. 

a Cnifomr o artigo 7. da Lei 4.%7/85. Ver os Anexos drso Caderno. 

" Comoji rrfaidom~omimo.n8ohvcrrnirsosmCmvhiiocom o I n m a p ~ d e  I ~ ~ ~ d e v o I u t a S  
duranre a maior psitr da a~ de 1999. Os pchellos raurws fmam daponibiuaados apcnm em 17112/99 c o 
Cwvhio  cxpimu em 31 & mesmo &, serda de muito p q u m  cüdcia na p&ca 



Idade dos Confiitos em Sgo Paulo 
No de Acampamentog por Dominiaiidade - Ootnbrd98 

Atualizando esses dados para maio de 2000, verificmos que a 
tendência de maior permanência dos acampamentos em áreas particulares se 
acentua, havendo cerca de 11 acampamentos com um tempo de ocupação 
superior a 24 meses, sugerindo que a existência de muitos acampamentos 
com mais de um ano de idade em terras particulares esteja relacionada a um 
processo moroso de negociação e desapropriação para a realização dos 
assentamentos nas áreas reivindicadas. 

A tendência aa decréscimo no número de famílias acampadas em 
terras públicas estaduais e áreas devolutas naquele período e, em contrapartida, 
o aumento das familias em h a s  particulares sugere um estudo mais apm- 
fundado, no sentido de verificar desde a dingmica dos deslocamentos dos 
trabalhadores sem terra h incidência das políticas fundiárias dos governos 
estadual e federal, com seus respectivos resultados e consequ$ncias. 



Idade dos Coniiituci em São Pauio 
Na de Acampamentos por DomMaMdade - MaioDOOO 

Numa análise da evolução mensal da participa@% das organizações 
no período de um ano, entre novembro de 1997 e outubro de 1998, constata- 
se que o penientual de fatníiias ligadas ao MST variou entre 55% e 68%, 
com uma mMa de 60,6% neste período. Esta vbação denota um crescimento 
da representação política deste movimento em relação aos demais, tornando 
o MST o mais representativo movimento social com atuação nessa área. 



GrBfiico 10 

Acompanhamento Mensal ConOitos em Sáo Paulo 
% Famílias Acampadas - NovernbroD7 a Outnbroí2000 
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Distribuição por Organizaçóes Sociais 
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Com relação ao número de ammpamentos, essa variação foi de 42% 
a 60% (em média 51,6%). Esta diferença de cerca de 10 pontos p n t u a i s  
pode ser explicada pela dimensão dos acampamentos ligados ao MST, que 
gemimente reúnem maior numem de famflias que os de outras organizaçaeS. 

Tomando-se os dados referentes a CUT e FERAESP neste mesmo 
período, nota-se uma variação entre 27% e 6% (em média 20.5%). guanto ao 
número de f a d a s  acampadas, e entce 28% e 11% (média de 219%). Percebs 
se uma queda de 16 pontos percentuais, tanto em relação ao número de 
acampamentos quanto ao de famíiias acampadas. Quanto ao número de famíiias 
os maiores índices de queda se concentramm nos meses de julho, setembro e 
outubro, e quanto ao número de amqmmntos, nos meses de julho e setembro. 

Esta queda bnisca pode ser explicada em grande parte pelo plano 
estadual de assentamento nos antigos hortos florestais da Fepasa, atendendo 
vários acampamentos organizados pela CUT e pela FERAESP. Os demais 
movimentos-sociais, incl&bs aqui õs independentes e os que se articnlaram 
na formação do MAST, apmsentamm um crescimento de 7 wntos mentuai& 
quanto & número de ac&pamentos e de 9 pontos em re&ão aon~mero de 
acampados, no período mencionado. 

Acompanhamento Mensal dos Contlitoa 
W A~~mpamentm - Novembro/97 a Outnbrd98 

N D J F M A M  J J A S C 

D l a b i b u l ~  por Organkqdba Soclals 



Observando-se em termos absolutos a evolução do número de 
acampamentos no Estado, no período de novembro de 1997 a outubro de 
1998, verifica-se um crescimento de 19 para 27 acampamentos do MST, 
sendo que o pico (33 acampamentos) foi atingido no mês de julho de 1998. 
Em relação ao número de famíiias acampadas, houve, porém, uma queda (de 
3.196, em novembro de 1997 para 2.796, em outubro de 1998). A maior 
concentração de famílias acampadas, organizadas pelo MST, acontece em 
março de 1998, e a menor, quatro meses depois, com 2.657 famíiias. 

Acompanhamento Mensal da6 Conflitos 
W Fan3ias Acampadas - NovembraWI a Ontubro/98 

N D J F M A M J J A S O 

MltrfbulJHo por Organlzaç6ea Soclals 

Quanto ao número de acampamentos, a CUT e a FERAESP estavam 
presentes em 10 acampamentos, em novembro de 1997, aumentaram essa 
presença para 13 acampamentos em janeiro de 1998, caindo para 10 em 
julho, 6 em setembro e 5 acampamentos em outubro. Quanto ao número de 
famílias acampadas, CUT e FERAESP, mantiveram uma certa estabilidade 
em tomo de 1.300 famílias até junho de 1998, declinando a partir daí, até 



242 famílias atualmente. Este deciínio, como já visto, decorre da opção 
preferencial dessas correntes por áreas públicas estaduais. em especial os 
Hortos da extinta Fepasa, destinados pelo Governo do Estado ao assenta- 
mento rurai a partir de setembro de 1998. 

Por h, os acampamentos independentes e os ligados ao MAST e 
outros movimentos de ação mais localizada, somavam 8 acampamentos em 
novembm & 1997 e chegaram a 13 em outubro de 1998, tendo alcançado um 
pico de 16 acampamentos entre fevereiro e abril de 1998. Em relação ao 
número de famílias acampadas, a situação 6 bastante semeihante, com o valor 
máximo atingido em fevereiro e o menor ntímero acontecendo no mês de maio 
de 98. A diferença entre os meses de novembro de 97 e outubro de 1998 foi 
de 329 famílias, em função da elevação de 742 para 1.071 famílias acampadas. 

Em outubro de 1998, 68% das famílias acampadas estavam ligadas 
ao MST. 

Gráfico 14 

Distribuição dos Conflitos em SHo Paulo 
F a d a s  Acampadas por Organização - Outubro/PS 



Em maio de 2000, o MST continua sendo o movimento social de 
mais expressão no Estado de São Paulo, com 5 5 8  das famílias acampadas, 
apesar do decr6scimo relativo a 1998. Uma das hipóteses que se poderia 
levantar a respeito desta queda diz respeito B nova estratégia de pressão 
frente aos governos estadual e federal, em que o movimento abre seu leque 
de reivindicações, incluindo com mais força, além da implantação de novos 
assentamentos, questões como assistência técnica, crédito r u d  e infraesmitura 
nos assentamentos já existentes, passando a dar atenção não s6 aos acam- 
pamentos, mas também B consolidação das áreas já conquistadas. Ao mesmo 
tempo, o MST passou a abordar questões de política mais geral em suas 
bandeiras de luta. 

Evolugão dos Conflitos em São Paulo 
No de Acampamentos e Famíuas por Orgmhgão 

1998 a 2000 

ICFERAESP 

-C lrdspendentes 

O famllias 
Oflscapnanbs 

O MAST foi o movimento que mais cresceu em número de famílias 
acampadas, em relação a outubro de 1998, passando de 335 famílias para 
839 em maio de 2000. Nota-se, porém, que sua atuação no Estado de São 
Paulo continua restrita à região do Pontal do Paranapanema e suas reivindi- 
caçóes têm caráter bastante localizado e pontual, resvalando por vezes no 
pessoal. A FERAESP também cresceu significativamente no período, acarre 
tando uma mudança no panorama regional. 



Configura-se, portanto, um novo eixo no mapa dos conflitos fundiários 
no estado, com características bastante peculiares. Há indícios, por exemplo, 
de redução do trabalho assalariado na regi20 de Ribeirão Preto, como já dito 
anteriomente, devido ao crescimento da mecanização no corte da cana-de- 
açúcar. Segundo o Núcleo de Conjuntura e Estudos Econômicos da UNESP 
(Universidade Estadual Paulista), o número de trabalhadores no setor agro- 
pecuário desta região sofreu uma queda de 50,4% entre 1998 e 1999. Por 
não haver opções de trabalho, tanto no campo quanto na cidade, muitas 
famílias acabam por ingressar em movimentos sociais ou grupos cuja principal 
reivindicação é a democratização do acesso à terra. 
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A ocupaçáo i )i a mod; )ara as come- 
morações oficiais dos 5 lo descob O país assiste 
a uma série de protest~, .L.az.ifestações ,, , organizações 
sociais, como por exemplo, povos indígenas e MST. Em São Paulo também 
ocorreram inúmeros protestos, sendo que alguns desencadearam a ocupação 
de prédios públicos estaduais e federais, com inevitáveis contlitos. Além disso, 
os movimentos sociais intensificaram suas ações, promovendo uma série de 
ocupações no campo. O MST foi o movimento que mais atuou nesse sentido, 
promovendo 7 novas ocupações em São Paulo, que se espalharam pelas 
regiões do Pontal do Paranapanema (2). Ribeirão PretoIAraraquara (2). Bauru 
(2) e finalmente no Vale do Paraíba (I), totalizando 1.011 famílias entre os 
meses de marco e maio de 2000. 
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ESPACIALIZAÇÃO DOS ACAMPAMENTOS RURAIS 

A utilização de mapas e gráficos como um instrumento de análise 
faz-se necessária para compreensão de como ocorre a espacialização dos 
movimentos sociais no campo. Assim, além dos gráficos referentes ao número 
de acampamentos por regiões e organizações sociais, analisamos brevemente 
os Mapas 1 e 2, com a distribuição dos acampamentos no Estado de São 
Paulo, para os períodos de outubro de 1998 e maio de 2000. 

Os trabalhadores rurais sem-terra organizados pelo MST estão 
presentes em todas as regiões do estado, com maior concentração no Pontal 



NOVAS ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO 

I caracten 
V - > - "  

:nte dos n 
---":"A" - 

)s sociais, 
. . -- -. . 

mais pre - -- 
rindo a fi 
Incra par 
a ,-,,"f,,rn 

car suas oc 

- - 

L.7LLU'. .UU. cisa- 
menrc uu i v i ~ ~  c U* rZRAESP, Luiiaiarc ciii piuiiiuvn ucupa+ucs ciii áreas 
que não estariam cump inção social da terra. O procedimento con- 
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"Art. 186. A funçao social e cumprrda quando a proprzedade 
rural atende, simultaneamente, segundo critdrios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento adequado; 

II - utilização adequada das recursos 
preservação do meio ambiente; 
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IV - exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e 
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A ocupação de contestação no Estado de São Paulo teve início 
com a atuação do MST na Fazenda Engenho ~ ' Á ~ u a  do Grupo União São 
Paulo, localizada no município de Porto Feliz, em fevereiro de 1999. Outra 
ocupação bastante significativa, também organizada pelo MST, ocorreu no 
município de Matão, na Fazenda Bocaina, em 18/12/99 e manteve 
caractensticas semelhantes às an 

lar Maura 

tenores. 

Giln ;ão do MST, em entrevista cedida 
ao jornal "O Estado de São Paulo", chama a atenção para esta inovação, 
afirmando que: 

'' ... o m ~ v i r n e , ~ ~ ~  V U L  Intensificar o processo de ocupaç0es no 
nordeste do Estado de São Paulo, numa área que vai de Araraquara a 
Franca, passando por Ribeirão Preto. Matão foi escolhida para ocupação 
inicial por estar situada no centro desse território. "(O Estado de São Paulo, 
2211 2/99). 

'' Consrihiiçáo da República Fedentiva do Firavil, de 1988 (ver ifiçar ANEXO 



Paranapar demais regiões. No final de 1999, ingressa 
na região de AraraquaralKibeirão Preto, com a ocupação da Faz-n.i- 
Bocaina, no município de Matão. Esse fato revela u irea de ati 
para esse movimento, em uma região em que a mab rampamel 
organizada ~rinciualmente pela FERAESP, que se concentra nessa áre: 
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~ m s  de 1993, a atuaçao ao centro ae soiuçao ae cornutos rundiá- 
rios restringia-se basicamente a levantar informações e repassá-las ao Gabinete 
da Coordenação do Itesp, responder expedientes e memorandos encaminhados 
ao Governo Estadual por prefeituras, sindicatos ou movimentos sociais, cumprindo 
uma função bumcrática e pouco de f~do ra .  Na verdade, estas Limitações eram 
reflexo das orientações poííticas vigentes, que acabavam contendo a atuação do 
Itesp, impedindo uma ação mais ousada no tocante aos conflitos fundiários. 

Via de regra, os conflitos fundiários e s b m  em entraves jurídicos. 
A postura do órgão envolvido em relação a este ponto é fundamental para o 
desvencilhar dos obstáculos e discussão de alternativas. Um posicionamento 
meramente de observador/informador gerava uma demora excessiva no enca- 
minhamento do problema e, muitas vezes, a imobilidade do Estado no trato de 
questões que demandavam respostas urgentes. Refletia a falta de vontade política 
para avançar no processo de discussão e de uma compreensão maior da 
dimensão social para implementar ações efetivas na busca de soluções. 

A partir de 1995, o Itesp teve sua equipe ampliada e passou a dispor de 
melhores recursos operacionais. A meihoria das condições de trabalho somou- 



se a uma filosofia de investimento na busca de soluções para a questão agrária no 
Estado - informação acompanhada de análise, observação seguida de discussão 
política do problema, reconhecimento dos entraves jurídicos para o esiudo de 
alternativas de solução. Diálogo, negociação, mediação. Novos conceitos vão 
sendo implementados e o Centro de Solução de Conflitos Fundiános ganha maior 
autonomia para tomar mais efetiva sua atuação na mediação dos conflitos. 
passando a ter sua importância reconhecida no palco das disputas fundiánas. 
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Em janeiro de 1999, é promulgada a lei que cria a Fundação Instituto 
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A seguir, serão narrados episOdios envolvendo conflitos fundiários 
no Estado de São Paulo, onde a mudança de posicionamento fica nitidamente 
estabelecida, influindc i resultadc mente nos >s a que si 
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PONTAL DO PARANAP- 
&X?PAÇÕWO&UM DESFECHO IMPREWÍVELS 

Histórico 
O Pontal do Paranapanema constitui-se de uma área de 1.2 milhão 

de hectares, localizada no extremo oeste do Estado, na fronteira com o Paraná 
e Mato Grosso do SulI9. 

A malha fundiária é formada predominantemente por grandes 
extensões de terras públicas, irregularmente ocupadas por latifúndios, forma- 
dos a partir de dois grandes grilos. num processo de ocupação violento e 
predatório, destruindo a reserva florestal que lá havia e expulsando pequenos 
posseiros e gmpos indígenas que habitavam a região20. 

A ação dos grileiros se processou no século passado, atravks do 
suborno a escrivães e autoridades, favorecimentos políticos e, por vezes, 
através da violência de jagunços armados. Segundo Ferreira Leite: "Como 
uma sesmaria, o Pontal foi fracionado e aposseado. Desrespeitou-se a 
lei, a comunidade e, sobretudo, a ecologia regional, último reduto das 
Matas Tropicais do Planalto Paulista e de toda sua fa~na.''~' 

A conquista da terra significou para os grileiros-latifundiános o acesso 
a um poder quase ilimitado na região, representado pela influência política e 
prestígio, que Ihes garantiu durante muito tempo uma certa intocabilidade. 
Não é raro depararmo-nos na região com ruas e povoados que trazem o 
nome de antigos grileiros que lá se estabeleceram. 

' *O  Itcsp ahia nos municípios que campdem a 10' Região Adminismiva do Estado de S&o Paulo e que se 
encontram inseridos. tocal ou parcialmente. nos Perfmeuos miados pela PGE nessa Reuão, quais sejam: Aivares 
Machado, Anhumas. CaiuS. Dracena, Eiiclider da Cunha Paulirra. Flora Rica. Irapitm. Junqueirápolis, MaraN 
Paulista. Mirante do Paranapanema, Ouro Verde, Pacaembu. Panorama, Pauliceia, Piqiterobi, Pirapozinho. 
Presidente Bemurdes. Presidente Epitácio, Presidente h d e n t e .  Presidente Venceslau. Regente Feijó. Ribeirão 
dor índios. Rorann. Sandovalina, Santa Mercedes. Santo Anasticio. Sào João do Pau D'Allio. Tarabai. Tecdorn 
Sampaio e Tupi Paulista. 
Pma melhor cornpneiisKa desse pmcesso de ocuppáo, ver LEITE, Jod  F e n d .  A Oeupa$do do Ponta1 do 
Poranopanema 1998. 

I' SILVA, Jod  üoms da. A yfoma ogrdria m virada do miltnio, 19%. p. 127. 







Todas estas características atribuem ao Pontal uma importância 
singular ao se pensar em uma intervenção democratizante do poder público 
quanto à questão agrária. Desta feita, vêm a calhar as palavras de José Gomes: 
"melhor que qualquer outra área do País, o Pontal presta-se admiravelmente 
bem para realizar uma verdadeira reforma agrária, já que se trata de um 
amF ndo formar toda h r reformada', dispõe de 
infrt ída pelo Estado, a5 io de regular fertilidade 
e e3 lhares de potencia .iários com tradição no 
trabalho da terra, inclusive, os sem terra que cruzam a divisa do Estado, 
vindos do Paraná e Mato Grosso do Sul."22 
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A nartir do início da década de 90, o Pontal foi palco de uma série 
de ( i em fazendas improdutivas ou de baixa produtividade, que 
resu n enormes acarnpamenlos, reunindo uma multidão sem terra, 
sobrevtvendo em precárias condiçóes. 

No encerrar das portas de seu mandato, em fins de 1994, o Governo 
Fleury assenta desordenadamente nas Fazendas São Bento e Santa Clara 
quase todo o acampamento existente, autodenominado União da Vitória. 
Na verdade, o que houve foi a instalação festiva de um gigantesco acampa- 
mento oficial, com a emissão de 970 Termos de Autorização de Uso na São 
Bento e na Santa Clara, através da aprovação em bloco de uma lista de 
no11 omissão de seleção. Não ho I ou fiscalização do que 
oco1 houve sequer demarcação da ifigurou-se uma situação 
completamente caótica, a medida em que era absolutamente impossível as- 
sentar tal número de famílias na área destinada23. 
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Na verdade, acreditava-se no esvaziamento 'natural' com a desistên- 
cia de famílias e essa falta de controle pelo Estado podia ser explicada pelo 
descompromisso com a reforma agrária e como uma opção política de não 
descontentamento dos aliados políticos. No entanto, o tiro podia sair pela 
culatra. O União da Vitória de transformava em foco de descontentamento 
pela impossibilidade de sobrevivência das famílias e passava a irradiar 
ocupações, cada vez mais frequentes e violentas, para todas as fazendas 
vizinhas. 

" Idem. 

" Hoje estão assentadas M S%o Bento 184 familiar e 46 na Sana Clara, urm h que varia enm 14 e 23 hetams 
por famíiia. Ver: SfTIOS E 'SITUANTES': Planejamento Temitoria1 e Ctilculo de Mádulo p m  Assentamentos 
Rurais. Séri< Coderimr Itrsp. n' 8. 2' ed.. 2WO. 



Acnrr~pnnrento "União de vitorrn" - 1992. 

Em abril e maio de I5 s acampamentos foram montados 
na região, reunindo, segundo dados ao ~ ~ o v i m e n t o  dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), cerca de 7.000 famíiias24. 

Segundo Bemardo Mançano Fernandes, "os avanços e os recuos da 
luta pela terra no Pontal do Paranapanema foram determinados por duas 
ações, sendo que a primeira levou à segunda: as ocupações pressionaram o 
Estado, que retomou as ações discriminatóriaF. (...) Em todo o Brasil. e o 
Pontal é um exemplo, as ocupações geraram as condições concretas para a 
implantaçáo de uma polftica de assentamentos por parte do Estado. É 
impossível compreender o momento histórico recente da luta pela terra, se 
ignoramos a rejiexáo fundamental do significado ~ ç õ e s ' ' ~ ~ .  das ocupc 

""""."a" "Esses dados foram melhor apurados o0 cadastro oficial pmovidopclo Itesp ,,.. .,,.,, ,, 95, chegando-ia a um 
número total de 1.844 famílias cadastradas. incluindo o União da Vit6ria. 1.370 famílias cadasuadas riela 
Prefeitura de Mirante do Paranapanema. que ameaçavam iniciar também invasaes se não forrem contempladas. 
Assim. de um total de 3.214 famiiias cadasuada* preliminmnite 2.101 com pe>fil p u a  assentamento. na 6tica 
da Içi 4957185. (Dadm fornecidos pelo Grupo de Sócio-Economia - Itesp). 

i' Ação Discriminathna 6 o meio hábil para que o Estado possa separar as t-3 quo se encontram sob domínio 
particular. daquelas consideradas como "públicas" ou que devam retomar ao domínio público - as terras 
devolutas. 

'"RNANDES, Bemardo Mançaoo. A luto pelo t e m  no Ponto1 do Pomnopanemo. 1998. p. 5. 
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1 a pensar 8 

região, cc 
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sta situaçã I o Governo Estadua e iniciar tratativas 
10 de ação para a I bm o objetivo de 

pacificar os conflitos C iuiii~iitar o desenvolvimeii~u ~~u i i umico  e social, de 
forma a possibilitar a extensão da cidadania a um conjunto de pessoas até 
então excluídas do exercício pleno de seus direitos de cidadão. 

aiuaçáo 8 do Itesp 

a da Justis 
. .  . 

A 

A 'esa da Cidadania e o Itesp chamaram 
para si a responsabilidade de conduzlr o processo de negociação e implantação 
do Plano de Ação para o Pontal. 

A construção do Plano foi o mais abrangente e intenso processo de 
negociação coletiva já assistido no Estado e na área da Reforma Agrária. 
Todos os atores sociais envolvidos tiveram acesso garantido à discussão e os 



parâmetros do Plano foram sendo estabelecidos em inúmeras e tortuosas 
rodadas de negociação. Houve muitas idas e vindas, vários recuos e 
retrocessos, às vezes vinculados mais à expectativa de espaço na mídia do 
que propriamente a questões ideológicas. Dois segmentos sociais antagônicos 
se enfrentavam com declarações de efeito, bravatas, ações temerárias e 
ameaças bombásticas, tudo junto compondo o pano de fundo em que se 
travavam as discussões do Plano. Contratempos e reveses se sucediam. 

Nesse sentido, a tranqüilidade e firmeza com que o processo foi 
conduzido pelo Governo, especialmente pela figura do Secretário Belisário 
dos Santos Jt, foram fundamentais para o avançar das negociações. Passo a 
passo eram construídos os parâmeiros que norteariam a ação do Estado. 

Cada ponto foi estabelecido por acordo, através de negociação 
entre todos os atores. Do tamanho limite da área a ser reivindicada para 
assentamento, superiores a 500 hectares, ao número de famílias a serem 
assentadas - 2.101 do cadastro do Itesp. Da necessidade de assentamento 
imediato das famílias, que seria provisório, ao tamanho da fazenda a ser 
disponibilizado para isso, em tomo de 30% da área. Da necessidade de 
indenização das benfeitorias dos fazendeiros à possibilidade de fazê-lo com 
Títulos da Dívida Agrária (TDAs). Nem sempre se chegava a um consenso 
total, por vezes os acordos eram descumpridos, outras esquecidos assim 
que se deixava a sala de reuniões, mas na essência estabeleceu-se um grande 
pacto para o Pontal. 

A realização de acordos diretos do MST com fazendeiros foi uma 
das principais bases do Plano, como por exemplo o f m a d o  com Sr. Américo 
Lanzoni, Fazenda ~rco-íris ,  que cedeu provisoriamente 500 hectares para que 
os acampados plantassem enquanto transcomam as negociaçóes, condicionado 
aos sem-tema não ocuparem o restante da fazenda. A possibilidade de dispor 
de uma parte da fazenda era fundamental para acomodar os sem-terra, 
diminuindo a pressão sobre o Estado, propiciando maior tranqüilidade para 
negociar com o fazendeiro. O Estado deixaria a condição de refém duploz7 
para uma situação de neutralidade e comando. A maioria dos fazendeiros não 

tomava-= quase insuportável, gerando uma pressa absoluta na obtenç8o da $zeirea, impedindo negcxiações mais 
cuidiidosas. O fazecideim. na passe da totalidade da fazenda. ficava em iondi~ão de estabelecer a i  regras da 
negocia$ao. em termos de prazos e valores. Decorrência disso, o acordo de itidenizagm na São Benro, por 
exemplo. chegou à marca de R$ 1.700.M)hi par. ai benfeitorias da fazenda. 
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instrumentos junuicos para viaoiiiza-lu. Com a reforma parcial do Código de 
Processo Civil, foi introduzida a figura da tutela antecipadazx, permitindo que 
o Estado dispusesse da ação de força necessária para a obtenção das áreas. 

Em agosto de 1995, foi realizada uma grande assembléia no União 
da Vitriria para apresentar as bases do Plano, em especial no que tocava à 
aceitação da idéia de um assentamento provisório. Em princípio, o MST afirmava 
que não haveria problema, desde que as famílias aceitassem a proposta e desde 
que não houvesse demora para o assentamento definitivo. Mas havia uma 
desconfiança remanescente dos atropelos na relação com o governo anterior, 
um enorme receio de que o Estado uma vez mais fizesse apenas a festa e 
abandonasse os assentamentos à própria sorte. Desenhou-se fundamental, 
portanto, o estabelecimento de parcerias que imprimissem velocidade ao 
processo e garantissem o cumprimento das condições estabelecidas. 

'% tuteia antecipada 6 um mecanismo previsto no C6digo de Pmceuso Civil, no seu aNga 273. Foi solicitada 
peloEstado nos autos dasações reivindieat6riar que foram propostas contraos ocupantes de im6veis localizados 
em perímetros julgados devolutos em última instância. Segundo Humbcnoniodoro Júnior. "e'opossibilidadu 
de o jvii conceder ao ouror (ou ao réu, nas o q õ ~ s  dúplices) um provimento liminar yve. provisoriarnenlu. lhe 
assegure o bem jxrídico o que .se rqtere apresfayãn du dirrim moierial reclamada como ohjrro do relaqan 
jurídica envolv"la no l i t i~in". 



O anúncio do Plano de Ação Governamental para o Pontal do Parana- 
~ a n e m a ~ ~  se deu no dia 27 de setembro de 1995, com a presença de deputados 
e prefeitos da região, da imprensa, do MST, dos fazendeiros e da Procuradoria 
Geral do Estado. Em 4 de novembro de 1995, em visita ao Pontal, o próprio 
Governador Mário Covas reafirmou o Plano e estabeleceu os prazos para sua 
implementação: seriam assentadas 1.050 f a d a s  até 31 de dezembro de 95 e 
se completaria as 2.101 em duas partes até junho de 1996. 

I fazer valer o compromisso do governador, quase metade dos 
funcic io  Itesp foi mobilizada para o Pontal, tomou-se emprestado da 
Companhia Energética de São Paulo (CESP) um helicóptero para realização 
das vistorias, iniciou-se um processo de discussão com o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária visando a obtenção dos recursos neces- 
sários &indenização dos fazendeiros, que culminou em um Convênio assinado 
em 22 de novembro de 1996 e já várias vezes renovado. Mais à frente foi 
realizado um amento geral das fazendas situadas en :ípios 
da região, coi #elo Incra com apoio do Itesp. 

O Ministério da Política Fundiária e o Incra tiveram importante papel 
no estabelecimento do Plano de Ação, sem a parceria que se estabeleceu 
com o Governo do Estado, talvez a ação no Pontal não tivesse alcançado a 
abrs Jue hoje se verificam. : eficácia ( 
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:cadação devoluta  to - 
c o r  ificação c 3 propried lutas, 
com área superior a 500 ha e reivindicação da tutela antecipada de 30% 
destas fazendas, por acordo ou medida liminar judicial, para assentamento 
provisório das famíías até a arrecadação total das áreas, com participação 
do Inaa na indenização das benfeitorias; 

l9 Os objetivos esuatégicos do Plano de A ~ ã o  Governamental para o Pontal do Paranapanema são: 
"Remrrodu$ão d ~ f o m s  mais eficienrer e rusfentriveis de produ$& dogpropecuária, arroués da pmm%ão de 
projetor de aisentarnenlo: 
R~inser$ão do Ponrnl do Paranapanemo enquanto região de impondncia econ6mica. otrav6s da regulariraqão 
fundiuria e eliminação dar incertezas dominiais, com o dinarniwão de seu mercado loco1 e regional; 
Recuperação ambienta1 de áreas hoje degradodos pelo erplora@io extemiva, a r r d r  da r~composiçãofloreroI 
de área,r d ~ p m . ~ ~ n ~ q ã o p ~ m i n n ~ n t p  r rle Re,rrrvn Lpgol Ohri#ofórin fprnt~giduspor lei1 nos ossenramenros: 
Oisrensão .~ociai. gerando um clima propicio paro um novo cicio de desenvolvimento na região e promm~emio 
a convivência hormonio.~~ das terras re#uioriu>das:' 



2" fase: Conclusão das indenizações nas áreas devolutas e acordos 
nas áreas não discriminadas - para evitar a demora dos processos judiciais e 
o dispêndio de recursos públicos, foi editado o Decreto 42.041197 pelo 
governo estadual, possibilitando a negociação com os fazendeiros nas áreas 
ainda sob Ação Discriminatória, com a cessão de parte da área para assen- 
tamento em troca da regularização do restante3"; 

3Vase: Edição da Lei de Terras - constituição de i ssão 
responsável pela realização de estudos técnicos, jurídicos e ecc..,..,,,, para 
definir a situação dos imóveis com área entre 100 e 500 ha e pela proposição 
de uma legislação de terras, que contemplasse a resolução de questões pen- 
dentes das fases anteriores do Pl;rnn 

Entrega de docurneilio de uso do lote 
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Na primeira fase do Plano do Pontal, pleiteou-se nos autos das 
ações reivindicatórias a tutela antecipada de 30% da área de cada imóvel, 
senda ioria foi concedida pela Justiça, permitindo a instalação nessas 
áreas tamentos provisórios. Na segunda fase procurou-se uma série 
de acoraos pelo Convênio com o Incra3' ou pelo Decreto 42.041197, 

Após exaustivo e pioneiro processo de negociação, em relação à 
maioria dessas ações houve acordo entre o Estado e os ocupantes, consti- 
tuindo-se os assentamentos definitivos na quase totalidade das áreas. Foi um 
longo e extenuante processo de negociação, mas os resultados são indiscu- 
tíveis. Pacificou-se o Pontal ao mesmo tempo em que se desenvolvia uma 
política de desenvolvimento dos assentamentos com reflexos regionais. 

Diversas Secretarias de Estado somaram esforços para execução de 
ações que viabilizassem a fiação das famílias nos projetos de assentamento em 
implantação. A Secretaria da Saúde construiu elou aparelhou três Postos de 
Atendimento de Saúde nos assentamentos ou municípios próximos, firmou 
convênios com Prefeituras para outras unidades e ambulâncias, capacitou e re- 
munera agentes de saúde para o atendimento preventivo no interior dos assenta- 
mentos; a Secretaria da Educação repassou recursos para duas escolas; a Se- 
cretaria de E n e ~ i a  implantou o Programa Luz da Terra de financiamento à 
eletrificação m a l  e coniribuiu com células de energia solar para eletrificação de 
treze poços de abastecimento de água nos assentamentos; o DER - Departa- 
mento de Estradas de Rodagem auxiliou na construção de estradas; e a Se- 
cretaria da Assistência e Desenvolvimento Social implemeutou o Programa de 
Renda Famüiar e o Programa de Fiação do Migrante, com financiamentos para 
cultivos de subsistência, melhoria das condiçóes de vida e moradia, entre outros. 

Através do Itesp, foram desenvolvidas ações previstas na Política 
Estadual de Assentamentos: Conservação de Solos, com fornecimento de 
calcário e execução de serviços de motomecanização e terraceamento agrícola; 
Apoio à Produção, através do empréstimo de sementes e de mudas frutíferas, 
além do apoio ao primeiro preparo do solo; Implantaçüo das Obras de Infra- 
estrutura, incluindo abertura de estradas, poços para distribuição de água, 
moradias, armazéns comunitários, entre outros; e Assistência Técnica e Capa- 
citaçüo ãos Famílias Assentadas, viabilizadas através de convênio com a Unesp 
- Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filhooo, propiciando, inclusive, 

" Tair acordos consistem na indenizasão pelas benfeitorias existentes nos imóveb. com w u m r  reparrados pela 
Convênin Ineralltesp. rendo 30% em dinheiro e 70% em Tímlos da Dívida Agr6"a (TDA). resgat6vris em 5 
(cinco) anos. com o primeiro resgate em 2 (dois) anos apOs o Irnfamento dos mesmos. 



a elaboração de projetos de crédito rural que permitiram obter recursos junto 
ao Procera - Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária, do In~ra '~ .  
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Os resultados apontam :onomias locais, da circu- 
lação de riquezas e da produção ; 1s municípios já percebem 
elevação na arrecadação tributzúia em decorrencia dos assentamentos. Mirante 
do Paranapanema, maior concentração de assentamentos na região, constata 
acréscimos em sua arrecadação entre 25 e 148% ao mês, desde 1996, com 
a im~lementacão do Plano. 
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rabela 3 indica as áreas arrecadadas ou em arrecadação para 
> no Pontal do Paranapanema. 

Plano a l a  Ferva-se que a área total abrangida pelo inça o montante 
de I I mil ha, ou perto de 65% da área total do Pontal. bstá em andamento 
um programa de recuperação ambiental" e produtivo da região, florestas 
serão regeneradas ao mesmo tempo em que se estabelece já interessante 
produção agropecuária pelo sistema da agricultura de base familiar. Reativa- 
se a economia regional. Mais de 3 mil famílias foram assei rando 
perto de 12 mil empregos diretos. Nenhum massacre foi verifi ihuma 
morte ocorreu. Gerou-se vida e desenvolvimento. 
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'I Ver a respeito: "PONTAL VERDE: Plana de Recuperaçáo Ambienta] nos Assentamentos do Pontal do 
Paranapanema" -Série C d e m , s  Ire.sp. no 2, 1998. 
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Isbela 3 
ASSENTAMENTOS IMPLEMENTADOS OU EM 

IMPLANTAÇÁO NO PERÍODO DE 95 A JULHO DE 2000 

Plano deA@o Governamental para o Pontal 
. . 

N" Projeto Município Fam. (ha) 

I .  Maiuri Caiuli 172 4.519.35 LTESI'IINCRA 
2. SantaRita Caiuá 2 1 523.54 ITESPIINCRA 
3. o Ponta1 Euclides da Cunha 5 1 805.37 ITESPIINCRA 
4. 3 Euclides da Cunha 36 707.00 ITESPIINCRA 
5. Euclides da Cunha 52 1.292.24 ITESPIINCRA 
6. ~ancno  crrande EuclidesdaCunha 101 2.447.09 ITESPIINCRA 
7. uo Marabá Paulista 70 1.822.47 RA 
8. Mirante do Paranap. 182 5.190.50 
9. Che Guevara (Sta Clara) Mirante do Paranap. 46 976.45 ITESP 

10. SantaCannem Mirante do Paranap. 37 1.043,01 ITESPIINCRA 
11. Estrela D'Alva Mirante do Paranap. 31 784.50 ITESP 
12. Haroldina Mirante do Paranap. 71 1.964,89 ITESP/INCRA 
13. * Mirante do Paranap. 27 294.03 ITESPANCRA 

14. Mirante do Paranap. 55 1.223,74 R A 
15. Mirante do Paranap. 46 1.134,50 RA 
16. Santana Muante do Paranap. 12 212,OO i l ~ s r l ~ ~ c ~  
17. Nossa Sra. Aparecida Mirante do Paranap. 9 175.03 ITESPANCRA 
18. Arc*Iris Mirante do Paranap. 105 2.606.79 iTESP/INCRA 
19. WashingtonLuis Mirante do Paranap. 16 343,24 ITESPIINCRA 
20. SantaRosa 1 Mirante do Paranap. 24 692.00 ITESPANCRA 
21. LuaNova Mirante do Paranap. 17 375.00 ITESPIINCRA 
22. Sto Antonio1 Mirante do Paranap. 17 532.00 ITESPANCRA 
23. :onte Mirante do Paranap. 1.540,59 RA 
24. nhos Mirante do Paranap. 617.94 RA 
25. Mirante do Paranap. 953.67 R A 
26. Santa Cristina Mirante do Paranap. 35 837,90 ITESPIINCRA 
27. SantaLúcia Mirante do Paranap. 24 597.27 ITESPANCRA 
28. SantoAntor Mirante do Paranap. 20 51330 iTESPIINCRA 
29. SantaApolÔ,.,, Mirante do Paranap. 104 2.657.74 ITESPANCRA 
30. Mirante do Paranap. 21 565,43 ITESPIINCRA 
31. Mirante do Paranap. 9 242.96 ITESPANCRA 
32. santa isami 1 Mirante do Paranap. 70 492.00 ITESPIINCRA 
33. Pootal (S. Rosa 2) Mirante do Paranap. 29 232.00 R A 
34. S. Antonio da Lagoa Piquerobi 29 968.03 RA 
35. S.Jos6 dalagoa Piquerohi 29 1.026,37 ITESPIINCRA 
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36. SantaRiia I'iquirohi 26 600.96 I'I'I~SI'IINCKA 
37. Água Limpa 1 Pres. BI 3 1 956.00 ITESPIINCRA 
38. Água~impa2 Pres. BL ...*.--., 26 789.00 ITESPnNCRA 
39. , . .-.- Pres. Bemardes 167,OO ITESPIINCRA 
40. Pres. Bemardes 1.243,85 ITESPIINCRA 
41. Pres. Bemardes 1.861,39 ITESPIINCRA 
42. >to. xnronio L - trnardes ~4 67235 ITESPIINCRA 
43. EFemandt 55 1.116,61 CRA 
44. Quatro Im 15 385.98 :RA 
45. Santa Mar.- . . . .nceslau 17 263,90 ITESPIINCRA 
46. Primavera 1 Pres. Venceslau 82 2.179.00 ITESPIINCRA 
47. Primavera 2 Pres. Venceslau 42 895.00 ITESPIINCRA 
48. Tupanciretá Pres. Venceslau 78 2.861,62 ITESPIINCRA 
49. 548,24 IRA 
50. 852.52 2RA 
51. 2.786,90 ZRA 
52. Bonanza Rosana 1.144,OO ITESPIINCRA 
53. Bom Pastc Sandovalin 2.628.39 ITõSP/INCRA 
54. C6rrego A Teodoro Sr 226.71 ITESPilNCRA 
55. Vale Verde Teodoro S&...,,., ,, 1.010,75 ITESP/TNCRA 
56. Haidkia Teodoro 868,26 ITESPiTNCRA 
57. SantaVit61 Teodoro 515.51 ITESP/INCRA 
58. Cachoeira ao ~srrei to Teodoro sampaio LY 490,47 ITESPilNCRA 
59. S. Antonio Coqueiros Teodoro Sampaio 485.29 ITESP/INCRA 
60. Santa Rita da Serra Teodoro Sampaio 837,43 ITESPilNCRA 
61. Laudenor de Souza (P.Alcidia) Teodoro Sampaio 1.545.20 ITESPIINCRA 
62. VÔTonico Teodoro 22 550.77 ITESP/INCRA 
63. StaTerezir ia Teodoro 26 1.345.83 ITESPIINCRA 
64. Alcídiadai Teodoro 19 462.03 ITESPIINCRA 
65. Água Branca i Teodoro 3ampaio 25 630.00 lTESPIINCR.4 
66. Teodoro Sampaio 2.730,35 3RA 
67. i Teodoro Sampaio 1.345,82 3RA 
68. Santa CNZ da Alcídia Teodoro Sampaio 712.57 ITESPIINCRA 
69. SantaRita Tupi Paulista 749.56 ITESPilNCRA 



A Fazenda Pirituba localiza-se n pios de Itapeva e It 
a sudoeste do Estado de São Paulo, po,,,. -,, total de 17.420 h: 
adquirida no Governo Adhemar de Barros, em 25 de março de 1950, a 
da execução de uma dívida hipotecária. Inicialmente, a área tinha 
destinação implantar um programa de incentivo à triticultura. Porém 
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. . senomente, no Governo  arv valho Pinto, tentou-se reaver 
n o fim de realizar o assentamento de pequenos agricultores, através de 
jeto de colonização. O Estado havia perdido o controle da situação e, em 
,2, realizou um levantamento da áreaT4, que pennitiu constatar a existência 

de cerca de 190 ocup hecidos como parc antes con 

guns se di 
corte. O I 

~ropondo ; 

di 
mais de 1 

:eiras. 

3 controle 
---e 2-2 

da área. I 
. - --.-""--. Em 1963, o I este na retomada d~ 

desfeitos os contratos ur: aiiciiuamento na Justiça e paga iiiur;iiiLayau 1 

administrado ida. Abriu r inscrição para o p 
de colonizaçl r de se ins ,600 famíías, os pa 
e amigos do ,dnistradb, rrLL.L,.rLLl,u .,a área, e mais uma 

jeto foi in o. 

à cultura 
poca, tenti 
8 dos mesr 

,aia u 

rojeto 
rentes 
.,-v n 

Em IYbb, cerca de 160 pequenos e mkdios agncult upavam 
a fazenda, al ~dicavam de subsistência e outros à pecuária 
leiteira ou de 3tado à é; 3u regularizar os lotes considerados 
irregulares, F i titulação nos, desde que os lotistas forneces- 

'* Essa tentativa de intervenqão se inspirou na Lei Estadual nf5.994, de 30 de dezembro de 
"Lei de Revisão A@k", que previa "promover, mediante loteamento. oapmveitamento 
se prestem a exploração agrícola e pecu6tia". 
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Aeampamentn de Trabalhadores Rurais Sem Terra na Fazenda Pirituba - 1984. 





sem a documentação necessária para essa titulação. Alguns, temendo que 
essa ação pudesse levá-los ao despejo, começaram a contratar advogados e 
a dificultar os trabalhos propostos pelo Estado naquele momento. 

Em 1975, dos 142 contratos fumados com o Estado, apenas 27 foram 
regularizados, permaneceram na fazenda os grupos conhecidos como os  
holandeses, os batagins, os lotistasfurlans e alguns wmanescenres da família 
i6ncenz.i Esses grupos não atendiam às exigências previstas na lei e o Estado 
opta pela exclusão dos mesmos através de processos administrativos. Ao mesmo 
tempo, CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Assembléia Legislativa 
conclui que o engenheiro Vicenzi deveria ser demitido a bem do serviço público. 

Em 1982 os conflitos fundiários da Fazenda Pirituba assumem nova 
característica; as ações populares por terra, agora organizadas e contando 
com o apoio de parlamentares, da sociedade civil e da igreja, acabam por 
contribuir com o surgimento do MST na região. 

Era outro o momento político. Ocoma a democratização do país e 
no Governo Estadual é eleito Franco Montoro. Há a predisposição para se 
resolver a situação da fazenda. Em 1983, é constituída a comissáo intennu- 
nicipal de  regularização da Fazenda Pirituba, integrada por diversos 
representantes da sociedade civil dos municípios de Itapeva, Itarad e Itaberá. 

Um gmpo de 40 trabalhadores mrais sem terra ocupa a Fazenda 
Pirituba, reivindicando terras, baseando-se no conhecimento de que apro- 
ximadamente 5.000 ha se encontravam nas mãos daqueles conhecidos grileiros. 
As ações desses movimentos sociais são sucessivas. Logo após o despejo das 
primeiras famílias, surge uma ocupação mais forte e resistente, contando com a 
participação de 250 famílias, totalizando mais de 1.200 pessoas. 

Começa a cair o império dos grileiros e o Estado consegue a primeira 
vitória junto ao poder judiciário: consegue o sequestro das áreas" e o Instituto 
de Assuntos Fundiários (IAFIih começa a elaborar o assentamento das famílias 
no projeto de assentamento Pirituba I13'. 

Dois ~ i s ,  ocorreram novas ocupações. Desta vez cerca de 
300 famílias o( área dos batagins e reivindicam do Estado a destinação 
dos lotes para assentamento. Após vários despejos judiciais, o grupo não se dá 

" Fnam vános os fatos que levaram o Estado a ajuizar a qão de seqiierao dar areas e imitir o Estado na posse da 
Ares Em primcim lugar. havia a enisiència do r,r>n/iiro, oii seja Irabalhadores rurais que reivindicavam as terms. 
Ademais, os I>oiadeiro~se utilizavam de forma inadequada das terras. que afinal pertenciam ao Estuda. O nianejo 
utilizado levou ao pmesso de deterion$ão dor solos. pmvwando rrorno em grandes extensões de área. 

Ia A origem do Itesp esta vinculada ao IAF. Ver texto "O que 6 o Itesp" ao final do livm. 
" Utilirr>u-se Pirirubo I1 para se demarcar s diferensa com o projeto de coloniza$ão original. 



por vencido e permanece acampado às margens dafazenda. Finalmente, quando 
a sentença foi favorável ao Estado, as famílias são assentadas ainda de forma 
emergencial, dando-se início ao Projeto de Assentamento Pirituba iI área 3. 

Desde 1984, foram criados cinco projetos de assentamento na 
Fazenda Pirituba, que compõem hoje uma área de 5.400 ha, estando assen- 
tadas 305 famílias. Um sexto projeto de assentamento, com 52 famílias, ainda 
é emergencial e aguarda a retomada de lote de ocupantes irregulares ou a 
arrecadação de novas áreas para definitivo. se tomar 

:-.A -. . A . 
A atuação do Itesp 
O extenso cum'culo de u i~c~vc i i~ões  governamentais na Fazenda 

Pirituba demonstra a importância da vontade política. Passaram-se mais de 
trinta anos para que a ação fosse eficaz, através da implantação dos primeiros 
assentamentos. Restaram, no entanto, diversas pendências. 

rtir de 1995, o então Centro de Solução de Conflitos Fundiários 
com, ;envolver um plano de atuação para a Fazenda Pirituba. Foram 
realizaaas reumões com os representantes dos lotistas no sentido de buscar 
uma proposta de solução. Realizou-se um diagnóstico da áre ntou 
com o cadastramento das famílias, levantamento tenitorial )te e 
levantamento das pendências relativas aos contratos iniciais. 

,a, que co 
ie cada 1( 

i do estad 
:o de situa toca 

muit 

ninial, dei 
:rito de so . . 

uação doi rorrente do período de inérci; o no 
aminhamc luções, propiciou o surgimenl ições 

o complexas do oonto ae vista jurídico. O Itesp providenciou, em oumbro 
de 1996, relate eto da situação da Fazenda Pirituba e da área ocupada 
pelos lotistas " s", com histórico, levantamento temtonal, pendências 
admi~strcttivas e possioilidades jurídicas no encaminhamento do caso em tela. 

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania criou então um 
Grupo de Trabalho3K integrado pela PGE, Itesp e representante dos lotistas, 
que está propondo e encaminhando propostas de solução definitiva para O 
caso do uma pendência de anos com essas famflias. , resgatan 

Em c 
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:onsonância com a política implementada em outra: 'orno 

por tnr;iiitiiu c, Ponta1 do Paranapanema, o Itesp está intervindc. .., uu...$lexa 
realidade da fazenda tentando restabelecer a pacificação e traze 'ança 
para o pequeno lotista que cumpriu e cumpre sua missão de prc a1 . 

:ndo segur 
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'W~esolu$áo n a  i8 de 21 de agosto de 1998 , constitui Gnipo de Trabalho para pmpor formas de conclusão da 
procedimento de regularização da Fazenda Pirititbae nomeia como mernhms: Francisco Feitosa Alves Sobrinho, 
Margaiete Walter Pereira, José BeneditoMirnndn Vuz. todoadolteap: Antônio Camargode Oliveira, representante 
dos asentados; Maurício de Alrneida Henáriar. da Procuradotia Geral do Estado. 



Resultados 
Destacamos, destarte, que as pendências estão sendo encaminhadas, 

demonstrando, mais uma vez, que é necessária vontade política para solucionar 
situações complexas. Na Tabela 4 apresentamos um resumo da situações 
dos lotistas da Piritul Itamos que o Grupo de Trabalho ainda não 
concluiu o procedime :ularização da Fazenda Pirituba. 

Tabela 4 
ação dos Lotistas 

Sihlaqõcs N." de 1&ie!1 Soluqórs Emaminhadss 
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Gmpo de Trabalho 

ndo regularização fundiária 

Receberão escrituras definitivas, 
conforme parecer do Gmpo de Trabalho 

Receberão as escrituras defmitivas. 
em nome dos compromissários a 
originais. conforme conclusãodo 
G&O de Trabalho e 
Consultoria Jurídica 

iaorid J aprrarura ab aredb ue assentamento instaiauda nus lotes 
retomados na Fazend 3 Pirituba 

Tabela 

Itabed 
Itaherá 
Itapeva 

Assentamentos Implantados 

L 

pmq .'3.i 

Piniuoii i i  - ~ r ' a  i taprva 511.00 
Pirituba I1 - Át 341,20 
Pirituba 11 - Át 142,33 
Pirituba 11 - Ár 09633 
Pirituba ii - Área 5 Itaherá 4. 807,71 
Pirituba ii - Área 6"' Itaoeva 52 108,57 
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Os que m originalmente a Fepasa - Ferrovia Paulista S/A3', 

já na década de n alvo de ocupações de trabalhadores mrais sem 
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Dm 1984, um gmpo de 45 tamilias ae trabainaaores rurais ocupou a 
Usina Tamoio, no município de Araraquara. Essas famílias foram despejadas e 
se deslocaram para o Horto Fiorestal Loreto na cidade de Araras, de proprie- 
dade da Fepasa, sofrendo mais um despejo. Posteriormente essas famílias deslo- 
cam-se para o Horto de Sumaré, no município de mesmo nome. Essa área 
estava parcialmente ocupada por eucaliptos e grande parte da mesma havia 
sido arrendada para usineiros da região, que lá plantavam cana-de-açúcar. 

providênc 
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Era então o Governo Montoro, que determinou ias e a busca 
de saídas jm'dicas no sentido de implementar legalme amentos em 
áreas públicas4u. Nesse sentido, foi assinado em julho de 1~84-' , um Protocolo 
de Intenções entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, à qi :u- 
lava o órgão de terras época e a Fepasa, cuja finalidade básica er :er 
critérios para a selecão de áreas utilizáveis para projetos de assentamenro rural, 

' q  A Fepasa era empresa ruui ,r~  E D ~ ~ u ~ ~ I ,  tendo sido federalizada em 1997, em negociação com len) 
envolvendo o Banesp, sendoextinta e iniomorada à Rede Fenoviária Federal recentemente 

'Tema abordado na P; itulo sobre As iiriiiir "r yur-LUeS 
Agriria e FundiBna 

" A Lei 4.957185 somente roi sancionaoa em > i  ae dezembro de ira,. ver nos nnrxoi u c s i i  Caderno. 
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bem como, princípios para um programa de liberação dessas áreas mediante 
permuta ou compensação. 

No processo de negociação, a Fepasa atendeu a solicitação da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento, concordando com a liberação 
imediata de glebas integrantes do Horto de Sumaré, e assumindo o 
compromisso de que, à medida em que lo concluídos os contratos 
de arrendamento com as empresas que m madeira42, novas áreas 
seriam destinadas para assentamento de mais famílias. 

Os assentados foram sendo instalados provisoria área já 
destinada. Logo no início, criaram uma associação legalme tuída e 
que contou com participação de todas as famílias. Finalmente Sumaré tem 
sua situação definida em julho de 1984, constituin ha em 
assentamento, conhecido como Sumaré I. 

Depois da experiência do grupo I em Surnare, em meados de 85, 
um grupo de 44 famílias ocupou o Horto de Boa Vista, também de proprie- 
dade da Fepasa, no município de Sumaré, onde ocorreu o despejo. Em nego- 
ciações posteriores com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, a Fepasa 
e acampados, acertou-se que as famílias ocupariam o citado por um período 
de 2 anos e posteriormente seriam transferidas para o Horto de Sumaré, 
integrando-se ao projeto já existente. Em setembro de 1987,29 famílias trans- 
ferem-se para o Horta de Suma início portanto ao P Asien- 
tamento Sumaré 11, em área, por, ciente para o assenta õnitivo 
das famílias4'. 

iriosamente o Horto Loreto, de Araras, que já a mais 
oc n a  área liberada em agosto de 1983. O Sindicato d iadores 
Rurais de Araras participa da seleção de famílias para o asse...,..,...,. 

Esses foram os dois únicos assentamentos criados em hortos da Fepa- 
sa, em cumprimento ao Protocolo de Intençõei assinado no Governo Montoro. 
Os dois governos posteriores esqueceram-se do Protocolo, porém asiim não 
o fizeram os trabalhadores sem terra e os movimentos sociais. A Fepasa 
endureceu na negociação nesse período, em alguns momentos o Itesp ou seus 
antecessores chegaram a ser considerados pelos dirigentes da empresa como 
representante dos sem ão como órgão instituczonalmente responsável 
pela implementação d 77/85 e dos assentamentos estaduais. 
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" Sohre a 6rea necessá!ía para o lote definitivo, ver: "S~TIOS E 'SITUANTES': Planejamento Territoria1 e Cálculo 
de M6dulo para Assentamentos Rurais" - Sérir Cadernos Itesp. os 8, 2. 4.. 2MK. 
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A atuação do Itesp 

Quase uma década depois, em 22 de agosto de 1992, o Horto 
Florestal Guarani, localizado no município de Pradópolis. foi ocupado por 571 
famías, organizadas pela Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo (FERAESP). Levantamento inicial de informações pelo 
recém criado Centro de Solução de Conflitos Fundiános do Itesp, constatou 
tratar-se de área com 4.220 ha, de propriedade da Fepasa. Entre os dias 31 
de agosto e 4 de setembro daquele ano, o Itesp cadastrou as famílias acampadas, 
coletando informações a respeito da composição familiar, tempo de atividade 
agrícola, última atividade produtiva e tempo de residência na cidade de origem. 
Cópia deste cadastro foi enviada para a juíza de Guariba no início de outubro. 

Procurou-se desde os contatos iniciais, criar-se um clima propício à 
negociação e um desfecho pacífico para o problema. No entanto, chegou-se 
a um impasse quando a Fepasa decidiu entrar em juízo com pedido de liminar 
de reintegração de posse da área. As famílias acampadas manifestaram a 
intenção de resistir à ação da Polícia Militar para o cumprimento da reintegração 
de posse. configurando um quadro bastante tenso. 

Por várias vezes, aproximou-se a reintegração de posse e houve a 
suspensão do seu cumprimento, por negociação ou decisão judicial. A 
pressão social e política sobre ambas as partes forçou por diversas vezes 
nesse periodo o estabelecimento de pactos de convivência até que se obti- 
vesse uma solução definitiva. 

Os pactos porém eram sistematicamente descumpridos, seja por ações 
violentas atribuídas aos grupos de segurança armados da Fepasa, seja pela 
'?struição e retirada da madeira do horto anibuídas aos acampados. Na verdade, 

io havia de nenhuma das partes real interesse em conviver pacificamente. A 
uação instalada tinha todas a dimensões conceituais de conflito. 

Os acampados, apoiados por várias organizações da sociedade civil 
e representantes políticos da região, iniciaram ampla campanha para a obtenção 
da área do horio para assentamento. Organizavam escolas e postos de saúde, 

o, dividia ld4 a área em lotes, levavam para a 
suas fam uindo crianças e muiheres grávidas, 

isões, incl da, por seguranças da Fepasa. 
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A Empresa por sua vez, fazia denúncias contra os acampados, de furtos, 
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Buscava-se, nesse ínterim, uma área alternativa para a instalação 
emergencial dessas famílias, desde um lote vago no assentamento vizinho 
(Monte Alegre), em Araraquara, até o oferecimento pela Fepasa de partes 
dc e eventuais áreas 
P; 

uanto i proposta da Fepasa de desocupação pacífica do Horto 
G transferência das famílias para parte do Horto Florestal de Sumaré, 
fa ido que a área já havia sido prometida para a ampliação da área 
de assentamento emergencial de Sumaré 11. Então, se os acampados de Pradó- 
P( com a tra a para Sumaré, certamente haveria 
c< 1s que lá i sentados :ialmente. 
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bi i i  JU~JUU J e  1993, o pir;siur;iiie do Incra I I ~ ~ ~ L L J G ~ O U  pela primeira 
vez interesse em comprar o Horto Florestal para assentar as famílias sem terra. 
A proposta do Incra foi feita com base no Convênio no 64.000/90, celebrado 



entre aquele órgão e o Estado e consistia na compra da área mediante o 
pagamento em Títulos da Dívida Agrária (TDA) ao preço de mercado e com o 
acordo para retirada gradual pela Fepasa da floresta de eucalipto lá existente. 

Em meados de 1996, já com a intermediação da Secretana da Justiça 
e da Defesa da Cidadania e do Itesp, a proposta foi reiterada, tendo sido 
iniciado o processo de aquisição da área pelo Incra, inicialmente pelo Decreto 
433192, sendo substituído depois pelo mecanismo da desapropriação 
amigável. Porém a lentidão do processo, a demora por parte da Fepasa em 
entregar os documentos pertinentes e a excessiva burocracia do Incra, 
impediram a conclusão do processo como previsto. 

Em visita ao assentamento de Sumaré, logo de sua posse no início 
de 1996, o então Ministro Extraordinário da Política Fundiária, Raul Jungmann, 
havia se comprometido com os assentados em adquirir também a área do 
Horto de S ~ m a r é ~ ~ ,  evitando a instabilidade decorrente da insegurança do- 
minial que sentiam os assentados e possibilitando enfim a ampliação dos lotes 
de Sumaré 11. O remanescente da área do Horto de Araras, que havia sido 
ocupado pacificamente em 1995, também é incluído nessas hatativas. 
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t( mal e do Ministério da Polític ia insta- 
laram-se em sao rauio por L dias, acertou-se o compromisso por parte do 
Incra de desapropriar imediatamente o Horto de Pradópolis, vistoriar em 30 
dias os Hortos de Sumaré e Araras e em 60 dias os Hortos de Bebedouro, 
Restinga e Moji Mirim. Apesar da determinação ministerial, o Incra de São 
Paulo mais uma vez não cumpriu os prazos. 
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mais São Carlos e Rio Claro4' sofriam a primeira ocupação. Incra, Fepasa 
(agora já como Rede Ferroviária Federal), Secretana da Fazenda e Secretaria 
da Justiça, acompanhados pelo Itesp, discutiam prazos e condições, legais e 
financeiras para engendrar uma operação de aquisição conjunta de todos os 
hortos. O tempo estava se esgotando: o leilão de privatização da RFFSA 
tinha sido marcado para 9 de setembro de 98, era preciso consolidar uma 
ação antes disso. 

Resultados 

Em 20 agosto de 98, o Secretário da Justiça chama uma reunião 
com representantes de todos os acampamentos e assentamentos instalados 
em hortos da Fepasa e negocia novo protocolo de intenções: fica combinada 
a suspensão de todas as ocupações e despejos até uma decisão final do 
governo paulista sobre os hortos, que se daria em breve prazo. Os acampados 
se comprometem ainda a preservar e guardar a madeira existente, cuja venda 
será revertida ao próprio assentamento. 

Já não era mais factível qualquer desapropria~ão~~, mas o Governo 
do Estado cumpre o acordado: em 3 de setembro de 1998, em audiência 
pública com cerca de 500 trabalhadores rurais, movimentos, sindicatos, 
deputados, prefeitos e vereadores, e na presença do Ministro Raul Jungmann, 
o Governador em exercício Geraldo Aickmim anuncia medidas para a implan- 
tação imediata de assentamentos provisórios e definitivos em 1 1  hortos e 
estudos para outros 5. O Ministro assume o compromisso público de proceder 
à destoca dos hortos para o efetivo aproveitamento de sua área agrícola. Em 
28 de setembro, ato normativo do Governador autoriza a transferência das 
16 áreas para o Itesp. 

A Tabela 6 demonstra a situação atual dos hortos destinados a 
assentamento. 

" O Honn de Rio Clam. com voca~ão claramente ombiental, foi destinado i Seeretada da Meio Amhienta e 
de\oeupadopelor trabalhadores. 

" AAlin, os hortos foram integrados ao p.lIim8nio da Fazenda Eaadual. para trnnsfer&ncia ao Itesp. sendo erigida 
a panir daí aurorirnqão lepirlativa p a n  que os mesmos p s a m  ser desapmpriados. 
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2. ' LEreto 
3. Behedo,., 
4. Belavis*" ,---S. 1 1  

5. C6rrega 
6. Ibitiuva 
7. Boo Sorie 1 2 1  
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4. Descal~ 
5. Brasilia 
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R<rgul;irizaçá<i d;i sitiiaçSo de 
famílias ji assentadas e 
assentamento de novas famaias 

n..c...í,..c...v yau~ i s6no  imediato, 
após a seleçáo, em áreas já 
disponíveis, enquanto, Estado retira 
a madeira existente e providencia 
a destoca das áreas agicultáveis. 

1 
I I. G~i;irani YradOpolis 

Subtotal- curto pram 

12. Aimorés Bauru 
1 implantario no médio prazo de 
1 assentamentos, após o 
1 encerramento dos contratos de 
10. b;io LarIos >ao Larios 

Subtotal- r o 359 - 
TOTAL GF 1.175 - 
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VALE DO RIBETRA: 
.O POSSEIRO RESISTE 

Histórico 
O Vale do Ribeira possui vánas peculiaridades", entre elas a de 

deter cerca de um milhão de hectares de terras devolutas ou presumivelmente 
devolutas, a maior parte das quais situadas em áreas de elevado interesse 
ambiental. São inúmeros decretos e leis que incidem sobre a área do Vale, 
gerando um intrincado jurídico bastante difícil de decifrar. 

A região foi palco de inúmerosciclos de desenvolvimento, cujo resultado 
prático foi a pobreza e o abandono crescente dos seus habitantes. Completando 
o quadro, as enchentes e projetos de barragens do Rio Ribeira do Iguape mer- 
gulham o Vale numa infindável discussão sobre as saídas para o desenvolvimento 
da região, afastando o eixo da discussão do seu potencial turístico. 

Do ponto de vista econômico, o Vale do Ribeira é considerado a 
região mais pobre do Estado, conta atualmente com uma população aproxi- 
mada de 320 mil habitantes, sendo a região com a menor densidade popu- 
lacional do Estado. 

Talvez não por outra razão, desde a década de 1910, diversos municí- 
pios da região registram conflitos pelo acesso à terra: Apiaí e Ipoxanga (Alto Ri- 
beira), Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, Irariri, Jacupinnga, Juquiá, 
Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Sete Barras e Tapiraí. 

As açóes discriminatónas começaram a ser propostas, em grande 
quantidade, no final da década de 30, com a preocupação primordial de declarar 
como devolutas as terras discriminadas, sendo secundária a regularização das 
posses nestas terras. Porém, o Estado não conseguiu levar a termo muitas 
daquelas ações discnminatórias, o que acabou por agravar a indefinição do 
domínio na Região do Vale do Ribeira, que conseqüentemente fez eclodir novos 
e diversos conflitos pelo uso e posse da terra. 

'" Pam melhor compreensão do tema. ver: 'TERRA E CIDADÃOS: Aspectos da A ~ ã o  de ReguWraqão Fundibna 
no Estudo de SSri Paulo" - S<I>rr Corlerno>$ Itesp. n" 4. 2" ed., ZWO. 



sseiros rro Parque do 
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5 Jacupirar rga - 1998. 

Complicador dessa situação, é o rato de muitos aos ocupantes de 
terras devolutas possuírem documentos registrados nos S e ~ ç o s  Registrais de 
Imóveis, muita? vezes até sobrepondo-se a documentos regish.ados em nome 
do Estado, criando uma situação de difícil gerenciamento jundico e político. 

O por não I ilidade de aquisição de terras, abre 
posse em t t r r u  uc i n g u é m  - .,gas ou abandonadas, onde produz 
para a sua subsistência, vendendo o excedente no mercado, a fim de adquirir 
outras mercadorias de que necessita. 

ites da reg 
posseiro é 

:om suas 
m a  violei 

:er possib 
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Daí resulta a triste história da exprofiação, constantemente narrada 
no Vale do Ribeira, c conseqüências de expulsão dos posseiros da 
terra, geralmente de fo ita e às vezes com a conhatação de jagunçagem 
para esses serviços. No pmcesso de grilagem*, bastante conhecido dos habi- 
t a ~  não, após mirabolantes conto1 ionais, 

01 transformado em invasor. 
nos aos d ispositivo! 

* A palavra grilo ou tem gnloda tem sua origem na pratica relatada pelos aotigou  apicultor.?^. segundo a qual 
grandes farendeim falsificavam daumentos de terras para d e l a  se arsenho-m, deixando o documento falso 
em um recioiente com erilos vivas. Estes iam comendo as bordas do oaml até morrer. aiiando eaalavsim certa " . . 
suhscincia que amare l~ ia  o documento. dando-lhe aspecto envelhecido. 
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Fvntr: CD-Rom - Err>ri<risino na Mata Al/<?ii,ico 
Srcretaria do Meio Ambiente 

Com a preocupação de setores crescentes da socieda,, ,,,, , eco- 
logia e a conservação dos recursos naturais, esses posseiros que historicamente 
sempre se confrontaram com os gileiros e latifundiários, passam a sentir-se 
novamente ameaçados em suas posses. O 'Meio Ambiente' passa a ser visto 
como o novo inimigo, temível e poderoso, que não se materializa numa pessoa, 
mas na forma de instituições estatais e organizações não governamentais - a 
Polícia Florestal, a Secretaia do Meio Ambiente, o Ibama, as ONGs. 

Esquecendo-se de que há muitos e muitos anos essa população 
vive no Vale, convivendo com as suas matas e belezas - únicas remanescentes 
no Estado de São Paulo - o furor ambientalista inicial não admite a existência 
de gente onde só deveria haver natureza, e os pequen os são vítimas 
de sua sorte: prisões, despejos, ações judiciais, mult 

os posseir 
as etc. 
.... ,.,.L:..-+ Os Parques e Reservas, muitas vezes criados U.L s a u ~ ~ ~ t e s ,  abrangeram 

comunidades tradicionais inteiras, inclusive os remanescentes de qui lombo~~~,  

' Sobre o assunto. ver: "Negras do Ribeira: Reconhecimento Étnico e Conquista do Tenit6"a": SPrie Cadernos 
ITESP no 3. 1998. 
"QUILOMBOS EMSÃOPAULO- Tradi$&s, Direitos e Lutas"- organizado por Târia Andrade e publicado pelo 
Itesp, em 1997. 



passando uma vez mais os posseiros a serem considerados eles os ntvmores. Ao 
mesmo tempo, com a dificuldade material da SMA em guardar essas áreas, novas 
comunidades vão se instalando, incluindo madeireiras e especuladores imobiliários, 
trazendo real perigo de devastação das áreas ambientalmente protegidas. 

Nesse contexto, os conflitos em áreas de preservação ambiental 
vão se multiplicando, estimando-se que existem já aproximadamente 3 mil 
famílias envolvidas em conflitos em áreas de interesse ambiental. 

missão l? 
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Terra, eni 
a Assem1 
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: passa a I 
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rxistir 
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inicia um processo de denúncias 
às injustiças sofridas I ando a discus~ão desses fatos para 
os grandes centros e t para a sociedade em geral. 

>elos poss 
razendo c 
";..:I ,.+,.a. 

,eiras, lev 
I assunto 
":.."A" +a- A sociedade -,,, ,,,,,,,,,,, ,,A cobrado do Governo uma atuação 

mais consistente na área, regularizando posses de pequenos agricultores e 
solucionando os conflitos incidentes nessas áreas. No Grito da Terras1, organi- 
zações de trabalhadores rurais cobraram firmemente do Governo Estadual o 
encaminhamento de soluções para as dificuldades vividas pelos posseiros do 
Vale do Ribeira. 

Esta ação é essencial em áreas de conflito, mas é também importante 
instrumento de desen7 o da agricultura familiar, sendo necessários 
planos técnicos de ma  )ermitam integrar a sobrevivência do homem 
à proteção ambiental - L L L G ~ L ~ L U  as organizações ambientais mais radicais na 
defesa da ect 

iolviment 
nejo que r 
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hoje esta necessid: 

A atuaçao di 

Intervir no Vale do Ribeira é uma das missões mais complexas que 
o Itesp já teve. A dificuldade é decorrente de vários aspectos conjunturais 
que se sobrepõem, alguns ainda são muito difíceis de serem superados. O 
desafio está lançado na foma  de um plano de atuação governamental. 

O Plano de Regularização Fundiária do Estado de São Paulosz, vem 
sen ~ssesoria possui ido coloc; 

<A-.- "" 

ido em pi 

a" C-',* 

I Itesp de 

in*.i,,.:rin 

sde 1998, 

r.".rem"rlnr r 

e, esta P 

10a7 .>.-"A 
- " O ..,...... .-..L. .". v-11 --.-.....-.r. "... .,,,. I.-..l endo a urna solicitação 

da Central finicii dos Trabalhadores (CUT) e da Confederação Nacional dor Trahalhadorex na Agriciiliun 
(CONTAG), reunindo diversas secretarias de enado, 6rgXos públicos, sindicritos e representantes da sociedade 
civil. com o objetivo de discutir as reivindicações do movimento social e encaminhar soluções. 
A integra da Plano est5 publicada em "TERRA E CIDADÀOS: Aspectos da A$ão de Replaiza$ão Fundiária 
no Estudo de Síio Paulo" - S<+;r Cadernor Iteip. no 4, 2" ed., 20W. 



uma ação destacada, subsidiando a Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários 
nestes trabalhos. Em vários dos conflitos existentes na região, que estão sendo 
identificados e estudados, já pudemos constatar a complexidade, tanto da 
natureza dos conflitos quanto das relações sociais existentes, portanto a nossa 
participaçáo não poderia deixar de considerar as várias alternativas buscando- 
se propostas discutidas em conjunto com os interessados. 

Qualquer solução para as situações de conflito no Vale do Ribeira - 
seja as que envolvem comunidades ou indivíduos - deverá necessariamente 
ser analisada à luz da questões ambientais e da dignidade humana. Por ser 
impossível 'fechar a porta do Vale' no alto da Serra e 'jogar a chave fora', 
por ser impossível àquelas populações sobreviver sem a manta protetora da 
Mata Atlântica que mantém o equilíbrio delicado dos ecossistemas do Vale 
do Ribeira, será necessário - imprescindível - estabelecer um pacto real, em 
que sejam negociadas condições para harmonizar a convivência do homem e 
do meio ambiente, dos posseiros e das terras devolutas, do direito à vida 
presente com o das futuras gerações. 

É a atuação que se quer, que se está iniciando, de forma limpa e com 
os espíritos desarmados. 



ANEXOS 



Dispõe sobre a alienação de terras piíblicas esta- 
duais a rurtcolas que as ocupem e explorem, e dá 
oirtras providências 

mos ininter 
atimonio 1 
I no 5.824, I 

O Governador do Estado de São Paulo. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretae eu promulgo a seguinteLei: 

Art.l0. Fica a Fazenda do Estado autorizada a alienar por venda um lote at6 
no máximo de 3 (três) módulos ma i s  a cadarurícula que, individualmente ou com sua 
família, venha ocupando e explorando, por mais de 3 (três) a ruptos anteriores 
à promulgação desta Lei, imóvel rural incorp< público estadual 
integrante de áreas de colonização abrangidas pi 3e 3 de fevereiro 
de 1933, e pela Lei no. 5.994 ( I ) ,  de 30 de dezembro oe irou. 

Art. 2". Os interessados, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da regulamentação desta Lei, deverão requerer à autoridade competente 
os benefícios do artigo anterior, com proposta de compra do lote e comprovação: 

I - do atendimento dos requisitos do artigo 1". ,por meio de documentoshados 
por 3 (três) técnicos em agricultura, de nível superior, sendo, no mínimo, um deles da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que possibilite, inclusive, a constatação de que 
o interessado tem sua morada no imóvel e aprevisão, em face das peculiaridades da região, 
de seu sustento mínimo indispensável e de seus dependentes econômicos; 

I1 - da área do imóvel, com planta e memorial descritivo, que possibilitem o 
seu registro imobiliário individual. 

Art. 3'. O preço do lote, que não tenha sido anteriormente fixado. será igual 
ao valor da terra nua lançado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA no exercício anterior à apresentação do requerimento a que alude o "caput" do 
artigo 2". 

9 I". O pretendente do lote terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado 
do deferimento do requerimento. para efetuar o pagamento do preço. 

5 2". O prazo de pagamento prescrito no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado, justiticadamente, no máximo 3 (três) vezes. no total de 1 (um) ano e 6 (seis) 

*P 



meses, caso em que o preço será igual ao valor da terra nua fixado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - LNCRA vigente na data do pagamento. 

$3". Provada a incapacidade financeira do adquirente para efetuar o resgate 
nos prazos, previstos nos parágrafos anteriores, o pagamento poderá ser parcelado em 
até 5 (cinco) anos, rea.justando-se o preço inicial de acordo com os índices de correção 
monetária do período. 

g 4". O adquirente responderá pelos impostos, taxas e emolumentos relativos 
ao regisiro imobiliário. 

AI.  4". Ficam excluídos da abrangência desta Lei os seguintes imóveis: 

I - os de preservação permanente ou de uso legalmente limitado; 

iI - os litigiosos; 

iI1- os inexploráveis; 

IV - os próprios estaduais com afetação diversa ou de interesse da 
Administração. 

iio são cor 
iassem 509 
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npreendida 
6 (cinqueni 

5 1". Nas proit e artigo n, is as áreas com 
restrições ao uso agrícola, não u l w  ta por cento) do 
total de cada lote e atenda>,, ~ ~ ~ ~ ~ d t o s  desta -,. 

5 2". os adquirentes dos lotes serão responsáveis pela manutenção de suas 
reservas florestais obrigatórias e deverão observar as restrições de uso do imóvel, nos 
termos da legislação vigente. 

'W. ! 
dores públ 
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ioprevista no artigo lo. desta Lei a funcionários e 
servi filhos, bem como a proprietários. posseiros ou 
~ c u p ~ . . ~ ~  UL yum,yuL, ,ural. 

Art. 6'. Terá preferência à aquisição 1 I esta Lei aquele que tenha 
compromisso finnado anteriormente com o Estac 

Parágrafo único. Os compromissários-compradores de lotes do Estado, que 
tenham os seus títulos provisórios deferidos por outros estatutos legais, desde que 
quitados os seus débitos poderão beneficiar-se desta Lei. 

Art. 7". O Estado adotará providências para que revertam ao seu patrimônio 
as áreas tituladas em desacordo com a legislação vigente. 

Parágrafo Único. As situações que possam ser dos nos termos 
desta Lei convalidarão a outorga precedente, com a expedi+au uc iiirilo definitivo de 
propriedade. 

Art. 8". No processo administrativo de discriminação de terras será adotada 
a legislação federal vigente, no que couber. 

Art. 9". Nos processos discriminatórios de terras, judiciais ou administrativos, 
bem como nos processos de legitimação ou de regulamentação de posses em terras 



devolutas, fica aFazenda do Estado autorizada a transigire a celebrar acordos, a fim de 
prevenir demandas ou extinguir as pendentes. 

Art. 10D. O Estado poderáadotar aLei Federal no6.969 ( I ) .  de 10 de dezembro 
de 1981. que dispõe sobre o usucapião especial de imóveis rurais compreendidos em 
terras devolutas estaduais, no que couber. 

Art. 1 1". O Estado observará o limite de 100 (cem) hectares nas legitimações 
de posses em terras devolutas. 

Art. 12". O poder Executivo. no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará 
estalei. 

Artigo 13'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Franco Montoro 
Governador do Estado 



LEI- 4.957;& ju ae-.mrnbrgpçielY8$ 

Dispóe sobre planos públicos de valorização e 
aproveitamento dos recursos ,fundiArios. 

O Governador do Estado de São Paulo. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1". O Estado desenvolverá planos públicos de valorização e aproveita- 
mento de seus recursos fundiários, para: 

I -promover a efetiva exploração agmpecuária ou florestal de terras, que se 
encontrem ociosas, snbaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente; 

I1 - criar oportunidades de trabalho e de progresso social e econômico a 
trabalhadores mais sem terras ou com t e m  insuficientes para a garantia de sua subsistência. 

$.I". A destinação dos recursos fundiários prevista nesta Lei operar-se-á 
independentemente de qualquer manifestação do órgão ou entidade que administre ou 
detenha o imóvel rural correspondente, exceto quanto a às informações técnicas 
cadastrais sobre sua exploração e aproveitamento. 

$ 2". Para os fins desta Lei, consideram-se recursos fundiários os imóveis 
mrais a qualquer tempo incorporados ao pahimônio das entidades da Administração 
Direta e Indireta do Estado, excluídas as áreas de preservação permanente. as de uso 
legalmente limitado e as efetivamente utilizadas em programas de pesquisa, 
experimentação, demonstração e fomento. 

Art. 2". Os planos públicos. a que se refere o artigo anterior, deverão: 

I - abranger exclusivamente as terras, que, por sua aptidão ensejem a criação 
de empresa agropecnária ou florestal rentável, capaz de operar segundo padrôes 
tecnológicos apropriados; 

il -propiciar o aumento da produção agrícola e proporcionar ocupação estável, 
renda adequada e meios de desenvolvimento cultural e social a seus beneficiários; 

111 - assegurar a plena participação dos trabalhadores mrais, reunidos em 
sociedades civis de tipo associativo ou cooperativas, em todas as fases de sua 
elaboração e de sua execução. 



Art. 3". Os planos públicos, de que trata esta Lei, serão desenvolvidos em 
duas etapas distintas e sucessivas: 

I - Etapa Experimental; 

Ii - Etapa Definitiva, 

Art. 4". A Etapa Experimental, tendo por objetivo preparar, capacitare adaptar 
nabalhadores mrais para a exploração racional e econômica de terras, obedecerá aos 
seguintes momentos: 

I - planejamento; 

ii - seleção de beneficiários; 

m - outorga de permissão de uso de terras. 

Art. 5". (Vetado). 

Art. 6". O planejamento será formulado para cada imóvel individualizadamente 
considerado, em 2 (duas) fases; 

I - elaboração de anteprojeto técnico, com definição de diretrizes básicas, 
pelo Instihito de Assuntos Fundiários, da Coordenadoria Sócio-Econômica da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento; 

il - detalhamento do projeto conseqüente, com acontribuição dos beneficiários 
selecionados. 

Art. 7". A seleção dos beneficiários, com base no anteprojeto tkcnico, será 
classificatória e exclusiva de gmpos de trabalhadores rurais, obedecendo a procedimento 
público, realizado no município em que se localize preponderantemente o imóvel, por 
Comissão composta dos seguintes membros: 

I - 1 (um) representante do Instituto de Assuntos Fundiános, que será seu 
Presidente; 

n - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado; 

Iil - i (um) representante da Prefeitura Municipal; 

IV - 1 (um) representante da Câmara Municipal; 

V - 1 (um) Engenheiro Agrônomo, designado pela Divisão Regional Agrícola 
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento; 

V1 - 1 (um) representante da categoria dos trabalhadores mrais indicado pela 
FETAESP; 

Vn - 2 (dois) representantes da sociedade civil, escolhidas pelos anteriores. 

Art. 8". A outorga de permissão de uso do imóvel, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos contemplará o gmpo de trabalhadores m a i s  selecionado, constando do respectivo 
termo: 



I - o prazo, o preço e a periodicidade do pagamento da permissão, se onerosa: 

I1 - a obrigatoriedade da exploração racional, direta, pessoal ou familiar, da 
terra pelos permissionários; 

111 - os encargos eventualmente assumidos pelos permissionários 
solidariamente responsáveis pelo respectivo cumprimento. 

Art. 9". A Etapa Definitiva terá lugar mediante: 

I - avaliação do projeto cumprido durante a EtapaExperirnental; 

I1 - análise da proposta dos beneficiários; 

111 - outorga de concessão de uso de terras. 

Art. 10. A avaliação do projeto cumprido durante a Etapa Experimental será 
feita por meio de laudo técnico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
comprobatório: 

I - da exploração racional, direta, pessoal ou familiar da terra: 

I1 - da moradia dos beneficiários na localidade; 

iíl - documprimento de todos os deveres assumidos durante aetapa anterior. 

AI?. I I". A proposta dos beneficiários deverá conter a forma preconizada 
para a concessão do uso das terras: 

I - em parcelas individuais; 

I1 - em forma de exploração de til 
produção; ou 

po coletivc 1, através c tiva da 

I11 -em forma de exploração mista. 

An. 12. A concessão do uso de terras se fará por meio de contrato. de que 
constarão, obrigatoriamente, além de outras que foram estabelecidas pelas partes, 
cláusulas definidoras: 

I - da exploração das terras, direta, pessoal ou familiar, sob pena de sua 
reversão ao outorgante; 

I1 - da residência dos beneficiários na localidade de situação das terras; 

111 - do pagamento do preço ajustado para a concessão, sob pena de 
resolução do respectivo contrato; 

IV - da indivisibilidade e da iutransferibilidade das terras, a qualquer título, 
sem autorizaçáo prévia e expressa do outorgante. 

Art. 13. Para atender as situações emergentes de calamidade pública, de 
grande oferta de mão de obra ou de elevada demanda de produção agrícola, poderão ser 
elahorados planos provisórios de aproveitamento e valorização dos recursos fundiários 



do Estado. com duração máxima de 3 (três) anos, executando-se por meio de autorização 
administrativa, unilateral, discricionária e precária, de uso de terras pelos respectivos 
beneficiários, dispensada a observância dos momentos, etapas e fases previstas nos 
artigos anteriores. 

Art. 14. A elaboração e o desenvolvimento dos planos públicos de que trata 
esta Lei ficarão a cargo do Instituto de Assuntos Fundiários, da Coordenadoria Sócio- 
Econômica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e da Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário da hocuradona-Geral do Estado, nos limites das atribuiçóes 
conferidas pelo artigo 17 da Lei Complementarno. 93 (I), de 28 de maio de 1974. 

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias contados de sua publicação. 

An. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Franco Montoro 
Governador do Estado 



Luiz Antonio 1 
suas atribuições legais, 

Di~põe sobre a seleç, alhadores rurais 
de que trata a Lei n4 4 1 de dezembro de 
1985. 

o. Governador do Estado de São Paulo, no uso de 

Decreta: 

Artigo I". - O trabalhador mral no ato de sua regular inscrição à seleção 
prevista no artigo 7*. da Lei no. 4.957, de 30 de dezembro de 1985, deverá comprovar a 
sua residência permanente, por mais de 2 (dois) anos inintemptos, na região do Estado 
onde se localize o respectivo projeto de assentamento. 

8 1". - Náo ser6 outorgada autorização de uso de terras públicas, nas hipóteses 
previstas, no artigo 13 da Lei no. 4.957, de 30 de dezembro de 1985, a quem não atender 
o requisito do "caput" deste artigo. 

8 2 O .  - A comprovação de que trata este artigo será efetuada junto ao Instituto 
de Terras, em conformidade com a legislação aplicável espécie. 

Artigo 2O. - O Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania baixará os atos 
necessários ao correto cumprimento deste decreto. 

Artigo 3". -Este decreto entrará em vigor na data de sua aplicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 15 de outubro de 1992. 

Luiz Antonio Fleury Filho 
Governador do Estado 



Dispóe sobre os critérios. condições e procedi- 
mentos para arrecadação de terras em processo 
de discriminação por meio de acordos 

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e 

Considerando a existência de grandes extensões de terras ainda não 
discriminadas no Estado, em especial no Pontal do Paranapanema; 

Considerando que as ações discriminatórias nos diversos graus de jurisdição 
têm durado dtcadas para sua conclusão, por envolverem grande número de réus, 
demandando perícias "in loco" e complexa análise documental; 

Considerando que a longa duração das ações discriminatórias pode gerar 
insegurança que leva a diminuição ou h paralisação dos investimentos na produção, 
enquanto permanece a incerteza dominial; 

Considerando que existem focos de conflito pela terra em várias dessas 
regiões. envolvendo milhares de famílias e que a manutenção da indefinição dominial 
pode aumentar o clima de tensão, tomando-o indesejável; 

Considerando que a pacificação de tais conflitos se dará pela eliminação das 
incertezas quanto ao domínio, com a regularização fundiária e a promoção de 
assentamentos das familias aptas, propiciando a distensão social e a retomada dos 
investimentos; 

Considerando que os assentamentos realizas ital sob a égide da 
negociação vêm apresentando excelentes resultados, tanto nos aspectos sociais como 
também nos econômicos; 

Considerando que a legislação estadual em vigor permite a efetivação de 
acordos nas areas em discriminação, possibilitando obter novas áreas para assentamento, 
ao mesmo tempo em que se promove a regularização fundiána nas áreas em conflito, em 
prazo compatível com a demanda social, decreta: 



Art. 1" São regidos pelas disposições deste Decreto os acordos e transações 
autorizadas pelo artigoY'. daLei n. 4.925'". de 19 dedezembro de 1985. f i m d o s  como 
objetivo de arrecadar rapidamente terras em processo de discriminação situadas nos 
perímetros definidos pela Fazenda do Estado. 

5 l0 As terras arrecadadas serão destinadas a projetos de assentamento de 
trabalhadores rurais, nos termos da Lei n. 4957 I", de 30 de dezembro de 1985, que 
dispóe sobre planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, 
administrados pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"- 
ITESP, órgão da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

5 2" As transações e acordos poderão referir-se a imóveis envolvidos em 
ações judiciais de discriminação de terras devolutas ou em processo de discriminação 
administrativa. 

An. 2" A área de terras a ser recebida pela Fazenda do Estado em cada 
transação não poderá ser inferior a 500 (quinhentos) hectares, exceto nos casos de 
viabilidade socioeconômica para execução de projetos de asqentamentos, comprovada 
pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP. 

Parágrafo único. No mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da área total 
envolvida no acordo deverá ser arrecadada, observado o seguinte: 

1 - 75% (setentae cinco por cento), no mínimo, das terras a serem recebidas 
pela Fazenda do Estado deverão ser agricultáveis; 

2 - nas áreas de interesse arnbiental, poderá ser admitida a redução da parte 
agricultávelparaó59i (sessentae cinco por cento), desde que 30% da área a ser recebida 
pela Fazenda do Estado seja coberta por matas não degradadas em estágio avançado 
de regeneração. 

Art. 3' A transação ficará sujeita aos critérios e condições que seguem: 

I - as acessões e benfeitorias existentes no imóvel serão classificadas do 
seguinte modo 

a) centralizadas: aquelas localizadas junto da sede do estabelecimento rural, 
tais como casas de residência, instalaçóes administrativas, estábulo principal, poços de 
captação de água, instalações elétricas e outras, relacionadas em resolução do Secretário 
da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
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111 - o valor das acessões e benfeitorias localizadas na área a ser recebida 
pela Fazenda do Estado será compensado por meio de redução da mesma área, conforme 
cálculos indicados nos itens seguintes; 

N - a área a ser recebida pela Fazenda do Estado, contendo acessões e 
benfeitorias descentralizadas, será calculada pela aplicação da fórmula matemática 

A =X, 

l+b 

na qual "X corresponde a um percentnal da área total do imóvel, fixado 
como base para o acordo; "b" corresponde ao percentual a totalidade das 
acessóes e benfeitorias descentralizadas em relação ao va11 imóvel menos o 
valor das acessões e benfeitorias centralizadas e "A" corresDonoe ao percentual da 
área total do imóvel a ser recebida pela Fazenda do Estado ão; 

do valor d 
3r total do 

V - no caso de ser acordada a abrangência de acessões e benfeitorias centrali- 
zadas pela áreaa serrecebidapelaFazendado Estado, esta serácalculada pela aplicação 
da fórmula matemática 

na qual "bc" corresponde ao percentual do valor daquelas acessões e 
benfeitorias em relação ao valor total do imóvel menos o valor total das acessões e 
benfeitorias centralizadas, definindo-se os demais elementos da fórmula como no inciso 
IV deste artigo; 

Vi - os percentuais da área total do imóvel expressadas pelo elemento " X  
das fórmulas matemáticas indicadas nos incisos IV e V deste artigo. e que servirão de 
base para os acordos, são fixados como segue: 

a) 50% (cinqüenta por cento) se a ação discriminatória não tiver ainda sido 
julgada em primeiro grau, ou na pendência de processo de discriminação administrativa; 

b) 60% (sessenta por cento) se o imóvel tiver sido, considerado devoluto 
por sentença, pendendo julgamento em segundo grau; 

c) 70% (setenta por cento) se o imóvel tiver sido considerado devoluto com 
o julgamento em segundo grau, pendendo julgamento nos Tribunais Superiores. 

Vi1 - no caso de não existirem acessões e benfeitorias no imóvel ou na parte 
a ser recebida pela Fazenda do Estado, esta cor mais  indicados 
no inciso anterior: 

aos percei 

. - .  VI11 - a área a ser recebida pela razenoa a o  cstado deverá ter, 
preferencialmente, divisas constituídas por linhas retas, com o menor número possível 
de deflexões; 



IX - a medição e a demarcação da área a ser recebida e do remanescente 
ficarão a cargo da Fazenda do Estado ou de órgáo por ela indicado e a construção de 
cerc transigente. as de divis as cargo dc > particular 
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ii - a renuncia prevista no artigo 6" deste Decreto, bem como a exclusão do 
feito prevista em seu 5 I"., alcançarão a totalidade dos imóveis envolvidos no acordo. 

5 1". Consideram-se de domínio privado, para os efeitos deste artigo: 

I - as terras declaradas e demarcadas como particulares em discriminações 
judiciais e administrativas já findas: 

2 - as terras cujas posses foram regularmente legitimadas ou justificadas; 

3 - as terras situadas fora dos ~erímetros delimitados  ela Fazenda do Estado. 
desde que tenham títulos hábeis para a aquisição do domínio, registro regular, ausência 
de falhas ou vícios na cadeia sucessória e posse mansa e pacífica. 

9 2". Igualmente poderão ser recebidas terras remanescentes de imóveis 
envolvidos em transações com a Fazenda do Estado. 

Art. 6". Cada transação será formalizada por meio de escritura pública. 
destacando-se e descrevendo-se a área a ser entregue &Fazendado Estado, renunciando 
esta ao direito de discriminar o remanescente das terras do particular ou de discutir a 
sua posse. 

5 1". Estando o imóvel envolvido em processo judicial de discriminação, a 
composição homologada pelo Juiz da causa implicará aextinção do processo com relação 
à parte transigente, excluindo-se do feito a sua área remanescente e prosseguindo-se na 
demanda contra os demais réus. 

9 2: A transação poderá ser f i a d a  somente até o trânsito em julgado da 
decisão de apreciar a fase de conhecimento da ação discriminatóna. 

5 3". O particular transigente arcar& com as despesas processuais, notariais 
e de registro. 



Art. 7O.  A iransação não importará o reconhecimento, pela Fazenda do Estado, 
do domínio privado das terras nem da validade dos títulos dominiais do particular 
transigente, restringindo-se apenas à renúncia e h extinção do processo referidas no 
artigo 6". e seu 5 1". 

Art. 8". No prazo mhimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados daintimação 
da homologação judicial do acordo ou, no caso de imóvel não envolvido em ação 
discnminatória, da data da escritura de transação, deverá ser entregue à Fazenda do 
Estado a área que lhe couber, livre de pessoas e semoventes. 

Art. 9". A proposta de transação será encaminhada à Procuradoria Geral do 
Estado, que promoverá o seu processamento. 

5 1.. O interessado anexará a seu requerimento, certidão imobiliária atualizada, 
com negativa de ônus e alienações, cópia de sua contestação na ação discriminatória, 
se proposta, e o que mais interessar. 

5 2". Autuado o requerimento. a Procuradoria Geral do Estado, em caráter 
preliminar: 

1 -juntará cópia da réplica da Fazenda do Estado à contestação; 

2 - manifestar-se-á sobre a legitimidade do interessado para o acordo, sobre 
eventuais interesses de terceiros e sobre outras questóes, discutidas judicialmente ou 
não, que possam interessar ao exame do assunto; 

3 - informará sobre a situação processual, em havendo ação discriminatória 
proposta, conforme o disposto no artigo 12, inciso I1 deste Decreto; 

4 -no caso de imóvel não envolvido em ação discriminatóna, manifestar-se-á 
sobre a origem dos títulos dominiais do imóvel e sua situação jurídica. 

Art. 10. Competirão ao Instituto de Tems do Estado de São Paulo "José 
Gomes da Silva" - ITESP da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania: 

I - a escolha da área a ser recebida pela Fazenda do Estado, conforme 
entendimentos com o particular interessado; 

I1 - o exame da viabilidade socioeconômica das terras para projetos de 
assentamentos; 

IIi - a manifestação sobre a produtividade, as acessões e benfeitorias, na 
conformidade do disposto no artigo 12, inciso I deste Decreto; 

IV - a informação sobre a demanda por terras referida no artigo 12, inciso TV, 

V - os trabalhos de agrimensura e as avaliações; 

VI - a prestação de outros esclarecimentos técnicos de interesse para o 
exame do assunto. 
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Art. 1 1. Fica criada, junto ao Gabinete do Secretário da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, uma comissão de caráter consultivo com atribuição de se manifestaisobre 
cada proposi o, tendo a seguinte composição: 

I - resentante do Gabinete da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, q,, ,Ll.,Lli apresidência; 

I1 - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estadi 

I11 - 2 (dois) representantes do Instituto de Terras do E: io Paulo 
"José Gomes da Silva" - ITESP, aos quais caberá a relatoria dos pruçessus; 

TV - 1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente; 

V - 2 (dois) representantes da sociedade civil, sendo 1 (um) das entidades 
ligadas à agricultura, e 1 (um) das entidades que tratam da questão agrária, convidadas 
pelo Secretát ;a e da Defesa da Cidadania. 

Ai xame de cada caso, a Comissão, além das condições e critérios 
estabelecidos "~zreto, levará em conta os seguintes fatores: 

I - quanto à área a ser recebida pela Fazenda do Estado, sua produtividade e 
à natureza, à quantidade e o estado das acessóes e benfeitorias nela existentes; 

I1 - quanto à ação discriminatória, sua situação processual e a perspectiva 
para sua conclusão; 

111 - a  situação jurídica do título de domínio de cada imóvel; 

IV - a amplitude da demanda por terras para execução de projetos de 
assentamentos. 

Art. 13. Com Ia Comissão e a decisão do Secretário da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, o piutic~su será encaminhado à Procuradoria Geral do Estado 
para as providências c01 res. 

Art. 14. As r deste De, am-se, no que couberem, as 
transaçóes propostas etr, ..,L,ooua de d i s c r i n ~ . . ~ ~ ~ ~  Pu..iinistrativa, de legitimação ou 
de regularização de posses, respeitada a legislação pertinente. 

Art. 15. Os membros da Comissão e seus respectivos suplentes serão 
indicados ao Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania no prazo de 10 (dez) dias. 

t. 16. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Mário Covas 
Governador do Estado 

mplementa 

disposiçõe! 



CONSTITITIÇÃO DA REPÚBLICA 
m n n m  AmTA4Cl BRASIL - 

capíhiio m 
Da Política Am'cola e Fundiária e da Reforma Agrária 

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 de dívida agrária, com clausula de preservação do 
valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, 
e cuja utilização serádefinida em lei. 

$ I". As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 

$ 2". O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de 
reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. 

$ 3". Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, 
de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. 

$ 4". O orçamento fixará anualmente o volume total de tttulos da dívida 
agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agriria 
no exercício. 

5 5". São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operaçóes de 
transferência de imóveis desapmpriados para fins de reforma agrária. 

Ari. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: 

I - a  pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 
proprietário não possua outra: 

ii - a propriedade produtiva. 

Parágrafoúnico. A lei garantirá tratamento especial àpropriedadepmdutiva 
e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a 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, aos 
seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

ii -utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 

IU - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Art. 187. A política agrícola será planejadae executadana forma da lei, com 
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização de armazenamento e de transportes, 
levando em conta, especialmente: 

I - os instrumentos creditícios e fiscais; 

I1 - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de 
comercialização; 

iü - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 

TV - a  assistência técnií ío rural; 

V - o seguro agrícola; 
VI - o  cooperativismo; 

Vil - a eletrificação rural e irrigação; 

VI1 - a habitação para o trabalhador rural. 

Q 1". Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-indusmais. 
agropecuárias, pesqueiras e florestais. 

5 2". Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. 

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada 
com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. 

Q 1". A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com 
área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dept révia aprovação do Congresso Nacional. 

Q ZO. Exceti disposto no parágrafo anterior as alienações ou 
concessóes de terras PLYIIUUU ,,LY J fins de reforma agrária. 

uam-se do 
i h l i r s n  n n r  

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis mrais pela reforma 
agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo 
de dez anos. 

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos 
ao homem ou 31 mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e 
condições previstos em lei. 



Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade 
mral por pessoa física ou jurídica e estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 
de autorização do Congresso Nacional. 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel mral ou urbano. 
possua como seu, por cinco anos inintemptos, sem oposição, área de terra, em zona 
mrai, não superior a cinqüenta hectares. tomando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á propriedade. 

Parágrafo dnico. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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sindicalismo e ao uso social da tem,  incorporando as atividades exercidas pela ATRA e alterando sua 
denominaçãopm Instimto de Assuntos ~Gdiários- IAF, que foi nEanizadipela Decreto 22.969184. Já 
naquelaéiaca, pela comvlexidade dos s sunhs  abransidos, recorrendava-%que este Instimtofosre elevado . . -  
àcondição de autarquia. 

Em 16/10185, o Decreto 24.125 estabeleceu o Masterplan-Plano Diretmde Desenvolvimento 
Agrícola do Vale do Rtk~ra.  com projetos que &?*<ria\ ani o~lewnvolvimcntoa~'cols a a@o fiind16ria. 
dan~lo j Supcnnren<li.niia do Drscn~olvinirnto do Litoral Psiiliita - Sii<lelpa - atrihiii(;w< p r a  $iin 
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mo ano, foram promulgad Sraduais da maiorimponância 
~aahi~a~iiaua,niiiiirirfiniiu ~~nçileira 4 Lci J 9 2 S / X S , q t ~ r ~ ~ t . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n e  aalirnaqãi>dr tens* púhl!r.ai 
esraduai. a nirí;olsiqur a\~x.upc.riie xplorrm. ea  hi 1.957 85. < l u i  diqfw sohrr os planos piihl~co\ de 
aproveitamento e valorização dos recursos fundiários do E~tado, prevendo a destinação de terras pública? 
estaduais r>ara a im~lantação de assentamentos dc babalhadores nuais, consolidando a exprrtência iniciada . . 
na Gleba XV de Novembro, no Pontal do Paranapanema. e naFazendaPirituha 11, no sudoeste paulista. 

Pelo Decreto 24.814, de 5/3/1986, foi criada a Secretaria Executiva de Assuntos Fundiários - 
SEAE incorpomndoa IAFe ~Masterplan, paracoordenare desenvolveras planos públicos devalorização 
e amveitamento dos recursos fundiários do Estado. bem como vara amarem coniunto com a Procuradoria 
Geral do Estado na tarefade discriminaçãode terras devolutase legitimaçãode poses, comexpedição de 
títulos. incarporaçãode terras aopatrimôuiopúblicoe destinaçãode terras dcvnlurs. 

O Decreto 27.558187 criou o GEAi-Grupo Executivode Ação Fundiária, no âmbitoda SEM, 
omcoordenara amacão coniunta de várias secretarias nas áreas de conflitos e Iceitimacão de wsses de 

os posseiros i 
Norte, e Regi 
imento, Meio 
h, - - - - - - 

seu nome p: 
Lssentamentc 

- ,  

pequen ias regiks prioritárias do Vale do Ribeira, Pontal doParanapanema. Vale doParabae 
Litoral &o Adminismtivade Sorocaba. envolvendo, além da própria SEAF, as Secretanas de 
Planeja Ambiente. Justiça. e a Procuradoria Geral do Estado. 

ano, o Decreto 27.863, de 4/12/87, elevou a SEAF à condição de secretaria 
ordinária, alterando ira Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários - SAF, e criando os 
Depanamentos de P ,e  de Regularização Fundiária - DAF e DRF, sucessores do IAF e do 
GEAE 

ASAFfoi extintaahavésdo Decreto 29.355188, que msfer iuo Deparlamento de Assentamento 
Fundiário à Secretanada Agnculnirae Abastecimento, e o D< k Regulariza P m  
a Secretana <Ia Ju*ti(:i Pelo I>rcrrto 29 4*6/8R. i, Depmai 
integrr a cqmtura da hcuradund Ger;il Ji> I<.;tail<i. 

Em 15 de n 
P, incoqmran< 
DRF, com su 

A"":... """i 

I ,  o Decreto ? 
partamentos i 
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-pirtamento 
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DAF e as atrihuiçõe d a i  pelo Decreto 33,706191. ,,,,,,,. ividadesdeas- S.,., -..L, ~deremil~zacãofundirinaforamreunificadas num mesmo - 
órgão, agora sob a égide da cidadania. na então recém instituída Secreraria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. Para completar a amplitude do trabalho na Brea agiria e dinamizar a ação do ITESP, foram 
acrescidas as atividades de mediação de confiitos fundiários. de capacitaçãode uabalhadores mrais e de 
atendimentoas comunidades de ouilomhas. com a edicão dos Decretos 33.706/91.39.544/94 e 4  1.7741 
97, respectivamente. 

A criaçãodaFundação visaentãoconsolidare aprimorara política agráriae fundiária existente. 
Reúne a experiência acumulada nesse histórico ao dinamismo que vem caracterizando a ação política 
paulista. 



REGIONAL LESTE: 
Tel: (Oxxl9) 9601 -0860 - reg-leste@institutodeterrás.sp.go~br 
Rio Clar 

W REGIONAL VALE DO PARA~BA: 
Tel: (0~x12) 232-8952 - reg-valedoparaiba @institutodetenas.sp.gov.br 
Rua Capitão Cirilo Lobato. 200 - CEP: 12020-100 - Taubaté 

REGIONALVALE DO RIBEIRA: 
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Rua Santa Terezinha. 1.324 - CEP: 16900-000 - Andradina 
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Av. Paraná, 114 - CEP: 14811-124-Araraquara 
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