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Resumo da mesa 1 – Grilagem, gestão territorial e
transparência no século XXI
ESCRITO POR DELAÍDE SILVA PASSOS
A primeira mesa do 7° Seminário Internacional de Governança de Terras ocorreu no dia 19 de
outubro de 2021, e contou com grandes contribuições dos palestrantes: o professor Dr.
Ariovaldo Umbelino de Oliveira da USP, o consultor da Transparência Internacional (TI), Dário
Cardoso, e o desembargador do Tribunal da Justiça de Minas Gerais (TJMG), Dr. Marcelo
Rodrigues.
Vimos por meio da primeira apresentação que a grilagem é um fenômeno cotidiano nas
repartições públicas brasileiras, o que se torna ainda mais assustador quando destacado o
caso de municípios específicos como o de Mojú (PA) que possui uma área de 909.385 hectares,
mas tem 373 áreas bloqueadas, a qual corresponde a 10.677.664,01 hectares, ou seja, a área
irregular corresponde 11,7 vezes a área do município. O professor também destacou que
apenas dois estados, Bahia e Piauí, estão avançando em uma legislação de regularização
fundiária progressiva, respeitando os povos tradicionais e as terras públicas e devolutas
ocupadas coletivamente. Os demais estados não tem, logo, o professor acredita que há uma
abertura para o exercício da grilagem de terras na maior parte do país.
Em seguida, pudemos escutar Dário Cardoso que apresentou uma prévia de uma publicação da
TI, a qual deve ser lançada no final do mês. O pesquisador expos o caso da Operação Faroeste
(2019), a qual teve como foco o exercício da grilagem por meio de decisões judiciais que
permitiram a venda ilegal de mais de 300 mil hectares na região do MATOPIBA (sigla para a
região de encontro entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Outra operação
destacada

foi

a

Shoyu

(2020),

responsável

pela

transformação

de

grandes

extensões

territoriais no Amapá em plantações de soja. Na segunda fase da operação Shoyu, foram obser-

vadas fraudes no SIGEF, uma vez que os empresários por trás da apropriação ilegal de áreas
públicas corromperam engenheiros agrimensores do INCRA que inseriram plantas e memoriais
falsos no SIGEF, apresentando conjuntamente declarações falsas sobre a atividade agrícola e a
residência. Essas fraudes tinham como fim demonstrar que tais empresários estavam aptos
para receber títulos de terras, declarando-se como agricultores que moravam no Amapá,
quando na verdade eram investidores que moravam em Mato Grosso e São Paulo.
E por último, o desembargador Dr. Marcelo Rodrigues relatou que em 2019 a ministra Cármen
Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o exército brasileiro iniciasse uma perícia
técnica nos autos de uma ação Cível originária datada de 1931 em que o Estado do Piauí pede
demarcação em campo de três áreas na divisa com o Estado do Ceará. Esse litígio teve início
no Império, com a publicação do Decreto Imperial de 22 de outubro de 1880, alterando a linha
divisória entre as duas províncias. Em 1920, os dois estados assinaram um acordo arbitrário,
cabendo ao Governo Federal mandar “engenheiros de confiança” para realizar o levantamento
geográfico da região, algo que aconteceu apenas em 2019. Quando perguntamos sobre o papel
do

Judiciário

contra

ações

grileiras,

o

mesmo

declarou

que

o

Judiciário

atua

administrativamente para fiscalizar esses registros que por ventura sejam feitos legitimando
indevidamente a grilagem de terras. É preciso destacar que o sistema de publicidade registral
adotado no Brasil é o de registro de direitos. Por isso, é preciso o reforço/amparo do cadastro
- a delimitação no espaço da poligonal dos imóveis. Sem isso, não dá para o judiciário realizar
a fiscalização das áreas indevidamente ocupadas.
Ao final, os palestrantes destacaram recomendações tais como: a transparência por parte das
instituições vinculadas ao acesso e uso da terra, uma melhor fiscalização dos cartórios e
digitalização de registros, a integração de cadastros fundiários aos registros de imóveis, a
necessidade de proteger o denunciantes, visto que na Operação Faroeste foram assassinados
dois denunciantes e a necessidade de uma ação política por parte da sociedade brasileira para
pressionar as instituições competentes contra ações que prejudicam a regularização fundiária,
e consequentemente uma boa governança de terras.
Caso tenham interesse em assistir às falas dos palestrantes e ao debate final, o link para o
vídeo é: https://www.youtube.com/watch?v=tbVZ6oVTgv0.
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Resumo da mesa 2 – Os Impactos Potenciais das
Mudanças Regulatórias Sobre a Terra e o Meio
Ambiente.
ESCRITO POR GABRIEL PANSANI SIQUEIRA
A

segunda

Mesa

7°

Seminário

A primeira palestrante foi a Analista Legal

de

Terras

e

Sênior da Climate Policy Initiative Brasil e

Desenvolvimento Econômico, que aconteceu

professora de Direito Ambiental Brasileiro na
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PUC-Rio, Cristina Leme Lopes. Ela, que foi

Internacional
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para
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que

versões, desde a MP 910 que alterava o marco
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temporal para regularização fundiária para

tanto nos espaços de consulta pública, como
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representantes
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e
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impactos
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2633,
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resgatou

PL
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com
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o
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os

foi fundamental para influenciar e pautar

controversos Projetos de Lei (PL) o PL 2.633
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debates.

de 2020 sobre a Regularização Fundiária, o

narrativas,

PL 3.729 de 2004 sobre o Licenciamento

impulsionam mudanças legislativas enquanto

Ambiental e o PL 490 de 2007 que altera os

os

procedimentos para demarcação das terras

acarretando grandes impactos motivados por

indígenas.
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estudos
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final,
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que
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A

segunda

fala

foi

do

mestre

em

direito

ambiental

e

advogado

junto

ao

Instituto

Socioambiental (ISA), Maurício Guetta que centrou sua fala no PL 3729 mas que também
discutiu um pouco sobre os graves impactos que todos os PLs discutidos na mesa poderiam
desencadear. Além de enfatizar o retrocesso que a proposta mudança no Licenciamento
Ambiental representava frente ao histórico desse tipo de legislação, também fez duras críticas
à articulação em prol da mudança de forma expedita, feita em um momento político mais
favorável, após a troca da presidência, da Câmara e do Senado.
Ao final, foi apresentado um vídeo da deputada federal Joenia Wapichana, uma respeitada
liderança indígena que alertou contra as inconstitucionalidades do PL 490 e convidou a todos
e todas a se unirem por essa causa indígena, pois são eles os principais guardiões das florestas
brasileiras. Na sequência, foi a vez de fala da Samara Carvalho, uma advogada especialista em
Direito Indigenista e Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais, a Doutoranda em Direito,
Estado e Constituição pelo da Universidade de Brasília (UNB). Esta última exposição, também
reforçou a importância da mobilização indígena na discussão sobre o PL 490, destacando que
essa força está sendo decisiva no debate hoje assim como foi no passado, e que se todos nós
(brasileiros) lutássemos pelos nossos direitos como lutam os indígenas, com certeza não
haveriam tantos retrocessos e ameaças institucionais.
Caso tenham interesse em assistir às falas dos palestrantes e ao debate final, o link para o
vídeo é:
https://www.youtube.com/watch?
v=oWRX9IqyQZY&t=3s&ab_channel=InstitutoGovernan%C3%A7adeTerras

Patrocinadores

Apoio

Resumo da mesa 3 - Land Tenure and Deforestation in
the Amazon (Direitos sobre a terra e o desmatamento
na Amazônia)
ESCRITO POR VITOR BUKVAR FERNANDES
No último dia 21 de outubro, das 11 às 13h, ocorreu virtualmente a terceira mesa do 7°
Seminário Internacional Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico, sob o tema
“Land Tenure and Deforestation in the Amazon” (Direitos sobre a terra e o desmatamento na
Amazônia). Contando com a presença de quatro experts na temática, a mesa apresentou
diversos pontos de vista e propostas de soluções baseadas em evidências científicas para
combater a insegurança sobre o uso e propriedade da terra e o desmatamento na Amazônia.
Brenda Brito, pesquisadora associada do IMAZON, iniciou a sessão trazendo um diagnóstico
preciso sobre os problemas envolvendo a indefinição de direitos de uso e propriedade da terra
e como estes se relacionam com o desmatamento na Amazônia. Apoiada em um estudo recente
do qual foi a autora principal [1], mostrou os retrocessos das mudanças legislativas recentes
do ponto de vista ambiental e sugeriu três passos principais para lidar com estas indefinições:
mais transparência por parte das diferentes agências governamentais, proibir a emissão de
títulos de terra em áreas recentemente desmatadas e tomar ações para inibir ocupações
futuras lastreadas na expectativa de que poderão ser regularizadas.
A segunda apresentação, feita por Lisa Rausch, pesquisadora associada da Universidade de
Wisconsin-Madison e membro do Gibbs Lab (GLUE), tratou sobre as pesquisas do seu grupo
envolvendo os acordos de desmatamento zero para soja e gado sob a perspectiva das cadeias
de suprimento globais. Através de uma cobertura geral dos resultados de quase uma década de

estudos, mostrou que os diversos acordos voltados a impedir que o gado criado em
propriedades com desmatamento ilegal entrem na cadeia de suprimentos teve impactos
positivos na prevenção do desmatamento, mas ainda existem muitos problemas para atestar
com confiança que o gado não passou por propriedades onde houve desmatamento ilegal, o
que abre margem para a chamada ‘lavagem’ de gado (onde um proprietário de área regular,
com Cadastro Ambiental Rural - CAR regular, recebe gado de outros imóveis para atestar,
falsamente, que o gado foi criado em propriedade sem desmatamento ilegal).
Em seguida, Ane Alencar, diretora de ciência do IPAM, enfocou como o problema de
indefinição legal das terras públicas na Amazônia, em especial as florestas públicas não
destinadas, consiste no principal ponto de expansão de queimadas ilegais e desmatamento,
que também andam de mãos dadas com a grilagem de terras. Amparada em dados de pesquisas
recentes, trouxe diversas evidências do aumento de intensidade do desmatamento ilegal e
queimadas não naturais ao bioma amazônico nos últimos anos - precisamente nestas terras
públicas onde paira esta indefinição legal. A pesquisadora chamou atenção também para o fato
de que se fossem efetivamente evitados os desmatamentos (100% ilegais) em florestas públicas
não destinadas, metade do desmatamento seria evitado.
A última fala, feita por Bastiaan Reydon, professor aposentado da Unicamp e atualmente
consultor sênior na Kadaster holandesa, fez sua apresentação voltada para a difusão das
inovadoras experiências de regularização adequada ao propósito (fit for purpose) aplicadas no
Brasil e Colômbia recentemente e como este pode ser utilizado para corrigir os problemas de
indefinições de direitos sobre a terra rural evitando conflitos e garantindo participação dos
próprios ocupantes no processo, ampliando sua legitimidade. Em sua fala também trouxe a
centralidade da governança de terras como estratégia essencial para o Estado conhecer seu
território, evitar conflitos no campo, grilagens, desmatamento ilegal e também a especulação
descontrolada de terras.
Caso tenham interesse em assistir às falas dos palestrantes e ao debate final, o link para o
vídeo é: https://youtu.be/kncqFwNNGMw .
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