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EM DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 

A sociedade brasileira, marcada por desigualdades, épenneada 
por conflitos de interesses. Por vivermos em uma democracia, tais 
conflitos podem ser equacionados consoante o sistema jurídico estabe- 
lecido pela Carta Política de 1998, proporcionando, através da ação do 
Estado, formas pacíjicas para sua resolução. 

No campo a situação não é diferente. A estrutura fundiária, 
muitas vezes injusta e concentradora, contrapõe à existência de uma 
grande população de trabalhadores rurais excluída dos meios de 
produção, que necessita da terra para ter uma existência digna eprodu- 
tiva, em benefício 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 agir para afastara 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 refonna 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 violência. Contra qualquer 
tipo de intolerância. Em favor da cidadania. 

BeIIdrIo dos Santos Jr. 
Secrerário da Jusfip e da Defesa da Cidadania 



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

Os conflitos pela posse da terra são um grande desafio para 
um governo democrático. Impõem uma rigorosa análise das circunstân- 
cias e exigem que seja estabelecido um espaço para o diálogo, evitando 
que cheguem ao limiar do confronto e da violência. 

Medinção 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 pro$ssionai.s do Centro de 
Solução de Conflitos Fundiários, que de fonna competente e sagaz 
sistematizaram osprinclí>ios 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 entende6 
paradigmático. Exigiu ações imediatas, para evitar os confrontos no 
curto prazo, embora as raízes dos conflitos na região sejam maisprofun- 
das e antigas. Uma estruturafundiária rígida, estabelecida a partir da 
fraude dorninial, é uma das causas fundamentais da falta de dinamismo 
econômico 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 conflios exige um olhar abrangente, profundo, que 
fornece diretrizes para as ações. 



Mais de três mil famílias foram assentadas no Pontal. A regi& 
caminha para a pacificação. Foram enfrentadas grandes interpéries. 
Houve períodos de calmaria. Mas, em nenhum nwmento,perdeu-se o nuno. 

Tânia Andrade 
CwMenadora do llesp 
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Na verdade, u ns~iuriu ua sociedade brasileira 
rem sido uma história inocabada, uma história 
que não se conclui, uma história que não chega 
aofim de período5 definidos, de- rransfomações 

onclufdas. Não é uma história que se faz 6 
ma história sempre por fazer". (Jose de Souza 
lartins, O poder do atraso, p. I I )  

aparente c . . Apesar do, onsenso em tomo da necessidade e da importân- 
cia da reforma agrária, a esminira fundiária no Brasil tem permanecido pratica- 
mente inalterada com o passar dos anos. Com o regime militar pós-64. não 
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 contrapartida da concentração fundiária foi a eclosão de movimentos 
sociais no campo. Desde o Império, registram-se movimentos que questionam a 
realidade agrária, como o Movimento de Canudos, cujo caráter messiânico e ut& 
pico 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 meca- 
nismos de expropriação que oprimem o trabalhador rural. Nos anos 50, surgiram 
as Ligas Camponesas, que derivam de cooperativas funerárias (organizações 
de auxíiio mútuo para o sepultamento dos mortos) e que ganham importante 
papel na organização dos trabalhadores 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 rurais em acampamentos 
dentro de propriedades rurais ou à beira de estradas. Em São Paulo, o MST 
ganha notoriedade a partir das grandes ocupações no Pontal do Paranapanema, 
nos anos 90. 

Diante deste quadro, procuramos abrir um debate sobre as responsa- 
bilidades e as possibilidades de ação do ITESP, e de seu Centro de Solução de 
Conflitos ~undiirios, atravks da interação com os movimentos que lutam pelo 
acesso à terra. E remetendo-nos às palavras de Martins, acima citadas, cabe- 
nos avaliar o papel do Instituto de Terras quanto ao "fazer história", contribuindo 
com as rupturas com o que há develho e arcaico, para a emergência do novo. 
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) texto a se$ ima primeira parte, em que se apre- 
ser ~rincípios fil im a atuação do Itesp na questão dos 
contutos mndiirios. A segunaa parte auae a organização dos movimentos sociais 
no o um pane iI dos foco o e dos conflitos 
pel Estado pai ,emou-se ; parte à narrativa 
de aiguns episoaios vividos em que o LaLr teve um oapei erenvo como mediador 
na busca de soluções para os cc lo assim ; es ora 
apresentadas neste documento. 
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O Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" 
é o órgão estadual responsável pela execução da 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 esmitu- 
ração do primeiro órgão estadual de terras' em 1983. 

Decorrência talvez do processo histórico de ocupação do solo brasilei- 
ro, 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 confitos fundiários, à luta incessante do homem do campo pela 
sua sobrevivência e às marcas da violência do latifúndio. 

' A cxigcm da Itesp está vionilads ao IAF - Imtimto de A ~ s m m s  nindiáriori, de 1983 s ao GEAF - Gmpo 
Executivode A@oFundiária. de 1984. criadospeloGovemador França Montam, idealizado por seu Secreláriode 
Agricultura e Abastecimento, José Gomes da Silva. 16 naquela 6poca objctivava responder à crescente prersão 
rnial  da campo. que ressurgiacom a dem-tizqão do pais. Para (anto, incorpomu equ ip  tknica oriunda da 
Assesmna Tgcnica de Revisão Agrária - ATRA. da Secretaria de Agricultura e Abaatecimento. 

Em 1986. o IAF foi inmrpondo L? S&a Ereutiva de Assuntos Fundiáriori. Logo depois. em 1987. e m  se 
tornou a Secretaria de Eaado de Assuntos Fundiános. passando o IAF a se denominar Departamento de 
Assentamento Fundiário - DAF. ao lado da criacão do Dtpanamento de R e g u l b q 2 a  Fundiária - DRF. Esta 
Secretaria foi extinta em 1988. retomando o DAF à Secretaria de AgnculNra e Abastecimento c o DRF à 
Proeuradona Geral do Estado. 

Finalmente, apanirde 1991, oliespfoiesmiturado juntoBSemtariadalusti~aedaDefcsadaCidsdania. mediante 
os Decretos33.133/91,33.706/91,39.544D4e42.839/98, rewiificandooDAFe oDW,  ampliandoe aprimorando 
sum avibui&s. e insmmentalimdo o 6reão com um Cenm de Caoacitac% TBcnie*Asrária um Cenm de . . " .  
Solução debontlitos Fundiarios, uma ~s&ssoria  de Apoio a Comunidades Quilombolas e uma Divisão de 
AdminiaVa@o. 



Conflito é "uma luta por valores e reivindicações de status, poder 
e recursos escassos, em que o objeto dos oponentes consiste em neutralizai: 
lesionar ou eliminar os rivaisv2. Conflito é o embate dos que lutam; choque 
de interesses divergentes. 

Uma das atribuições do Itesp, através do seu Centro de Solução de 
Conflitos Fundiários (CSCF) é "...colher dados, documentos e informações 
para subsidiar a solução dos conflitosfundiários"' . O objetivo principal do 
Centro é atuar na resolução dos conflitos pela posse e uso da terra no Estado 
de São Paulo, intermediando as negociações entre as partes envolvidas e, quando 
for o caso, entre as famílias sem tena e os órgãos competentes da administração 
direta e indireta, do Estado e da União. 

A atuação do CSCF pode ser desdobradr linhas de ação 
que se inter-relacionam e se complementam: 

evantamento de informações: mapeamento das áreas de conflito, 
letectando as possíveis causas e natureza dos litígios, identificando 
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ituacão do Instituto de Terras tem se mostrado um importante 
mecanismo F o acirramento das I da violência no 
campo, bem I garantir soluções de flitos fundiários 
no Estado. Por isso, procura-se garantir, atrdvcs uo LaLr, o acompanhamento 
sistemático dos focos de conflito no Estad :rgen- 
cialmente, conforme o caso, como veremo 
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' COSER L. A. í h e  functions of social eonflici~. Glcnm. m., Fnt Pnss, I9M.pR 

"reto Entadual n' 33.706, de 23/8/91. Artigo 9'. 



Os conflitos fundiários, via de regra, têm grau de abrangência que vai 
além das ~ lações  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 pahimônio. 
Constitui usualmente a possibilidade de sobrevivência para pessoas que estão 
excluídas das esferas de produção e vêem na terra sua única fonte de trabalho. 

Em São Paulo, podemos destacar duas categorias de conflitos fun- 
diários com características específicas: 

e disputas entre posseiros e grileiroS ou fazendeiros - às vezes, 
empresas ou grupos econômicos voltados à especulação imobiliária; 

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

A palavra posseiro, conuptela 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 condições bastante 
precárias, desenvolvendo pequenas lavouras de subsistência e outras atividades, 
através do trabalho familiar. 

'Posa diz -to 8 mdi-  de uso de uma área de terms. 6 0 p o d n . q ~  uma pn;u>a iem de dispor fisicmmnte de 
um imi>vel, do qual pode ser ou náo pmprietfia 6 o poder de fato, enquanto que pmpiedade 6 o poder de direito. 
' A palavra grilo ou tem grilodo tem sua n i g m  na prática rrlatada pelas antigas agricdtons. segundo a qual 

grandes farendeimfalsificavamdocumentosde tmasparadelas a asanhorarem.deirandoodocumentofal,wem 
um recipiente com grilos vivos. Estes iam comendo as bordas do papel ate morrer. qusndo exalavam cem 
subslância q w  amarelccia a documento. dandolhe aspecto envelhecido. 



Uma peculiaridade desta região é a grande incidência de conflitos 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. 

é raro que os pequenos posseiros sejam vítimas de empresas ou 
pess~ tores de títulos de propriedade - muitas vezes de procedência 
duviuosa - que os expulsam, seja através da violência e da coação, seja por 
meio de decis&s judiciais. Este tipo de conflito requer, portanto, uma ação 
efetiva do Estado no sentido de regularizar, pelos mecanismos legais, a situação 
dos posseiros, propiciando-lhes a tranqüilidade necessária para viver e produzir. 
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Neste tipo de conflito, a responsabilidade pelo encaminhamento de 
soluções está vinculada à dominial ser 
reconhecidamente proprie, cular, a qu, ma 
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itas%u presumidamente devolutas, a solução pode passar por mecanismos 
ularização fundiária, permitindo ao Estado intervir diretamente. 

No caso especifico do Estado de São Paulo, há legislação própria 
nesse sentido, especialmente as Leis 4.925 e 4.957, ambas de 19859. Isso 
permitiu ao Governo do Estado atuar decisivamente no conflito de proporções 
descomunais na região do Pontal do Paranapanema, numa ação conduzida pela 
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A Constituição Federal YCLn,.C CULIIV LIuIVYiçã~ da Uma" ~ ~ ~ a p r o -  
priar por interesse social, para fins de refonna agrária, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo sua função ~ o c i a l " ~ .  O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária assume as principais ações de política agrária 
e fundiária, incluindo a desapropriação, o cadastro dos imóveis mrais e a atuação 
em áreas devolutas federais. 

O Govemo do Estado de São Paulo, no entanto, desde há muito assume 
responsabilidades nessa área, promovendo projetos de colonização e desenvol- 
vendo a ç k s  de regularização das terras devolutas estaduais que lhe foram 
transferidas pela União, constituindo uma política fundiária estadual. 

A partir do começo da década de 1980, com o inicio 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 2 1.003, de 20106183, o Govemadorjá havia determinado que fosse realizado, 
no prazo de 60 dias, um inventário completo dos bens imóveis mrais 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 inventariados, o que foi 
concluído emjulho de 1986. 

Mas já em 3 1 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 

" ARigo 184 da Constiniiqão Federal. aon Anexos deste Cndrmo. 



emprego e progresso social e econômico a trabalhadores mrais sem terra ou 
i terras insuficientes para garantia de sua subsistência. 
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Propor o diáiogo e estar disposto ao diálogo 15 um dos principais 
fundamentos do Itesp ao lidar comconflitos fundiários. Implica no relacionamento 
com agentes que possuem interesses múltiplos e diver~entes e em apresentar 
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A partir desta concepção, a experiência acumulada pelo Itesp na 
mediação dos conflitos fundiários pode se traduzir nos seguinteprinc@ios: 

e Respeito aos direitos humanos: O Itesp defende e atua no sentido 
de respeitar à cidadania e aos 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 estabelecem 
o âmbito da atuação do órgão. 

e Solução pacwca: O Itesp busca a solução negociada e pacífica, 
sem o emprego da violência ou vandalismo e com respeito $i 

dignidade humana em todos os momentos, desde quando há a ordem 
de desocupação da área até quando a solução atende aos interesses 
reivindicados. 

e Presença constante: A presença in loco dos técnicos do Instituto 
nas situações de conflito permite acompanhar de perto a sua 
evolução, a condição física e emocional dos envolvidos, o reconhe- 
cimento das lideranças e sua disposição de ânimo, subsidiando a 
tomada de decisões políticas adequadas à realidade dos fatos e 
aos objetivos pretendidos. 
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Diante da constatação da ocorrência de um conflito fundiário, a pri- 
meira tarefa é o levantamento de informações e sistematização de dados sobre 
a área. Para facilitar este trabalho, o Centro de Solução de Conflitos Fundiários 
elaborou um Fonnulário de Informações dos Acampamentos (FíAC) para 
identificação do imóvel, do proprietário, caracterização das famílias, dimensão 
e uso da área, organizações e movimentos envolvidos e recolhimento de infor- 
mações iurídicas. 

10 a dispo 
indament: 

. . 

: de inforr 
>mada de ( 
. . .. 

ualizadas 
Centro re 
-~ 

nibilidade nações prc é um 
insb d para a tc jecisões p Úne e 
organiza todos os dados no Relatório Mensal das Areas de Conflitos e Acam- 
pamentos Rurais no Estado de Sáo Paulo ilta do acc 3ento 
contínuo dos conflitos no Estado através dos comunica ntato 
com prefeituras, órgãos do governo estadual e reaerai, sindicatos, organizações 
e movimentos sociais e, particularmente, através de informações repassadas 
pelos escritórios do Itesp no interior do Estado e incursões aos locais de ocor- 
rênciados litígios. 

mais es: , o ItespICSCF realiza 
leva 

" 
:ICOS e eco rue podem incidir sobre a 

dinâmica aos conriitos runaiários no Estado, tais como: resultados de pesquisas 
sobre o índice de desemprego nas diferentes regiões e os setores de produçáo 
mais atingidos, realização de projetos públicos ou privados de desenvolvimento, 
distribuição regional da riqueza e questões ambientais. 

ormações 
demográf 

. .. . . 

, que resu 
: meios de 
, ? .  . 

~mpanhan 
ção, do co 

pecificas. 
nômicos c 

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 Relatdrio Mensal das Areas de Conflitos e Acampamentos 
Rurais no Estado de São Paulo traz informações, quadros, tabelas e gráficos, 



que permitem uma apreciação do conjunto das áreas em litígio no Estado, em 
seus vários aspectos. Ali são reunidos dados sobre a área em litígio, 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. 
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Após o levantamento das primeiras informações, o Centro desloca 
téc a o local de ocorrência para complementação das informações 
let contato com as partes para explicitação dos interesses em jogo. 
Esi d i t o  com os envolvidos nos confiitos 6 de fundamental importância 
para o trabalho, pois é através dele que se estabelece uma relação de mediação, 
bei tros de re ento e respeito mútuo - condições 
inc ação. 
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u Centro de Solução de conriitos Fundiários objetiva a pacificação e 
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Mesmo em se tratando de litigio em área particular, cuja solução 
depende de ações de competência exclusiva da União, o Centro procura 
estabelecer contato, levantar informações e manter um acompanhamento cons- 
tante. Neste caso, procura-se facilitar os canais de comunicacão entre as partes 
e o Instituto Nacional zação e R .ribuir, 
na medida do possíve: :ncaminha ãncias 
competentes. 
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Os conflitos pela posse da terra acompanham a história brasileira14, 
assim como a rigidez da estrutura fundiária. Conflitos de grandes dimensões 
acompanham a história da colônia, do império e da república. Ao mesmo tempo, 
a concentração da propriedade da terra, antes absoluta, uma vez que todas as 
temas pertenciam à Coroa, sempre assumiu índices muito elevados. 

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

' 

Iroposta de reformulação da estrutura fundiária foi abandonada 
pel militar, que se dedicou quase exclusivamente às ações de regu- 
lari diária, titulando posseiros, e de colonização, ampliando a fronteira 
agncoia. A chamada modernização da agricultura também foi utilizada como 
argumento para demonstrar que a reforma a m a  havia perdido sua oportunidade 
histórica e que o desenvolvimento das forças produtivas no campo havia superado 
essa questão 
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tributação, venda das terras para os trabalhadores mrais, programas de 
colonização, arrendamento, conhatação de aisalariados temporários, constituição 
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. 

Os movimentos sociais representam a expressão política das diversas 
categorias de trabalhadores mrais envolvidas nos conflitos. Outras entidades 
também assumiram importância política, incluindo organizaçóes sindicais, 
religiosas e também organizações não governamentais de assessoria. 

Diversos movimentos sociais atuam hoje no Estado de São Paulo. 
Apresentam entre si diferenças bastante significativas quanto às orientações 
políticas, formas de atuação e complexidade organizacional. A relação entre 
esses movimentos é marcada por uma dinâmica de disputas, dissidências e 
aproximações que requer um acompanhamento constante de informações e 
um cuidado permanente quanto ao estabelecimento de conclusões. 
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0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): 
caracteriza-se hoje como o principal movimento na luta pela terra 
no Estado. Organizado em nível nacional, o MST surge na região 
Sul do Brasil, a partir da articulação de trabalhadores mrais que 
começam a se organizar no final da década de 70, tendo como 
mairiz o acampamento da Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta 
- RS, e o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do 
Paraná (Mastro). Em 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 ocupclção de terras, as quais pretendem que sejam 
destinadas a realização de projetos de assentamento. Apresenta 
uma estrutura organizativa bastante desenvolvida, com cursos de 
formação, cooperativas, assessoria técnica e jurídica e mecanismos 
de captação de recursos. Defendem como bandeiras de reivin- 
dicação: a expropriação de grandes áreas pertencentes a empresas 
multinacionais, o fim dos latifúndios improdutivos e uma política 
agrícola voltada ao pequeno produtor. Em São Paulo, disiribuem- 
se por todo o Estado, destacando-se na região do Pontal do 
Paranapanema. 

0 Comissão Pastoral da Terra (CPT): vinculada A Igreja Católica 
e à Luterana, volta-se para acausa dos camponeses e trabaihadores 
rurais, 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 rurais e 
pequenos camponeses. No Estado de São Paulo, atua principal- 
mente na região do Vale do Ribeira, em apoio a pequenos posseiros 

m a ação de grileiros e especuladores imobiliários. 

Única dos Trabalhadores (CUT): através de seu 
,,,,,,,,iento Estadual de Trabalhadores Rurais tem apoiado açks  
de grupos sem terra, geralmente ligados a sindicatos de trabalha- 
dores rurais. Tem atuado principalmente em ocupações em Hortos 
Florestais do Estado e na região de Ribeirão Preto. 

Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de São Paulo 
(FETAESP): surgida na década de 70, atuou mais ativamente no 
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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 
já há 12 anos. No Estado de São Paulo, atua em Promissão e em 
Brejo Alegre. 

o Movimento dos Agricultores Sem T e m  (MAST): ligado a Social 
Democracia Sindical, foi formado recentemente através da articu- 
lação de pequenos movimentos locais e dissidências do MST, princi- 
palmente na região do Ponta1 do Paranapanema. Ainda em fase 
de consolidação, apresenta segmentos com posturas muito diferen- 
ciadas entre si, com algumas facetas muito agressivas e outras 
mais ponderadas. Foi constituído pelos seguintes movimentos: Movi- 
mento Terra Brasil (MTB); Movimento dos Sem Terra de Rosana 
(MSTR); Movimento Terra e Pão (MTP); Movimento Terra e 
Cidadania (MTC); entre outros. 



Em outubro de 1998,4.109 famílias de trabalhadores mrais sem terra, 
envolvendo aproximadamente 20 mil pessoas, estavam distribuídas em 48 acam- 
pamentos, dos quais cerca de 36% à beira de estradas e rodovias. 

A tabela 01 apresenta os dados relativos aos pontos de conflito no 
Estado de São Paulo, organizados em ordem alfabética por município. Alguns 
dados são obtidos por indicação das próprias famílias elou imprensa, servindo 
apenas como indicativo, especialmente tamanho da área e número de famílias, 
sendo comum haver um superdimensionamento desses dados, em função da 
desinfonnação ou do anseio do gnipo em relação a esses números. 
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1 - Andredina 29 - immkda 
2 - Aramqvam 
3 - Biriíiba Mirlm 

20 - Mundnga do Sul 34-SáoJwBdosCampos 
35-SBoSLnHo 
96 -Sete Banas 
37 - Suó Minucd 

to - Esova Q&i 
11 - Eudides da Cunha 
12 - GuarantB 40 - Teodom Sampaio 
13-laras 4t - Tiemernké 
14 - lperá 

Fonre: Imtimo Geo&fica e Cunn&fíco - 





Legenda: 

Nome do Imóvel: Denominação do imóvel onde se situa o conflito. 
e Municlpio: Município onde se localiza a maior parte do imóvel ou sua sede. 
e Reg.: Região em que se localiza o conflito, conforme as regionais de atuação 

do Itesp. 
1. Itapeva 
2. Sorocaba 
3. AraraquaraIRibeirão Preto 
4. Andradina 
5. Promissão 
6. Pontal - Presidente Venceslau 
7. Pontal - Rosana 
8. Pontal -Mirante do Paranapanema 
9. Pontal - Teodoro Sarnpaio 
10. Pontal - Presidente Bemardes 
1 1. Rancharia 
12. Barretos 
13. BaunúIaras 
14. Vale do Paraíía 
15. Vale do Ribeira 

e Dominialidade: Situação do imóvel em relação ao seu proprietário. 
Particular - Imóvel situado em área de domínio particular. 
Publ. Estadual - Imóvel do próprio público do Estado, da administração direta 
ou indireta. 
Publ. Federal - Imóvel do próprio público da União, da administração direta 
ou indireta. 
DevolINão Discr. - Imóvel situado em área de domínio discutível, pre- 
sumivelmente devoluta ou já julgada devoluta. 

e Local: Localização das famílias em conflito em relação ao imóvel. D -Dentro 
ou F - Fora. 

e Área: Tamanho indicativo do imóvel em hectares, aferido em vistoria pos- 
terior. 

e Proprietário: Nome do proprietário ou possuidor do imóvel. 
Início: Data do início do conflito em relação àquele imóvel. 
Organização: Movimento social ou entidade responsável pela organização 
do grupo. 
Número de Familias: Quantidade de famílias indicada pelo grupo, aferida 
posteriormente em cadastramento periódico do Itesp. 



HORTOS FLORESTAIS 
DESTINADOS PARA 
ASSENTAMENTOS 

1 -ARARAS 
2 - BAURU AYMORÉS 
3-BEBEDOURO BEBEDOURO 
4 - CORDEIR~POLIS CORDEIROPOLIS 
5 - DESCALVADO AURORA-DESCALVADO 
6 - IPERO BELAVI- 
7 - IPEUNA CAMAQUA 
8 - JABOTICABAL CÓRREGO RICO 
9 - MOGI-MIRIM VERGEL 
10 - PIRATININGA BRAS~LIA 
1 1  - PITANGUEIRAS IBITIUVA 
12 - PRADÓPOLIS GUARANY 
13 - RESTLNGUA BOA SORTE 
I4 - RLNCAO TAPUIA 
15 - SAO CARLOS SAO CARLOS 

HORTOS 
I6 - SUMARÉ SUMARE i ASSENTAMENTOS 

Fonte ImHWo Geogr6fkx e Cortogrbflco - IGC 



Em outubro de 1998, as famíiias de trabaihadores sem terra ainda se 
concentravam na regi80 do Pontal do Paranapanema, embora esta concentração 
tenha decrescido bastante desde a implementaçHo do Plano de Ação para o 
Pontal. Em seguida, destacavam-se as regiões de Promissão, Araraquara e 
Andradina, somando 77% do total. Os demais acampamentos espalhavam-se 
pelo Estado nas proximidades dos municípios de Itapeva, Somaba, Rancharia, 
Barretes, Baum e Taubat6. 

DhibuiFpo dos eonfütas em São Paiilo. 
FPmlliasaesmpadasp*-Ontabrd98 

Quanto evolução da distribuição geográfica dos confiitos fundiários 
no Estado, podemos verificar uma variação bastante intemssante quando com- 
~ o n í u n e n , d e f a m n i a s a c a m p g d a s m P o n t a l d o P ~ e m a e m ~ ~  
a outras regiões. Entre fins de 1994 e 1996, percebemos umaumento progressivo 
no número de famílias acampadas no Pontal, atingindo quase 2.800 famíiias. 

A partir do fínai de 1996 até os dias de hoje, o n h e r o  de famíiias 
acampadas no Pontal decresce consideravelmente, chegando próximo a 1.200 



famílias em outubm de 1998. Este movimento é decorr&ncia direta da imple- 
mentação do Plano de Ação para o Pontal, que assentou quase3 mil famílias 
em áreas devolutas estaduais. Tal asmtivapode ser compmvadano cruzamento 
desses dados com os do Quadro 04, onde se verifica que boa parte das áreas 
hoje em litfgio na região são particulares. 

Por outro lado, com a lentidão de atuação do IndSP,  em função 
das suas dificuldades operacionais e pelo procedimento difícil e moroso nas 
ações desapropriaórks, o númem de famílias acampadas em ouhas áreas do 
Estado, que demxm entre 1994 e 1995, passa a apresentar um crescimento 
bastante significativo no período subseqiiente até outubm de 1997, alcançando 
em tomo de 2.700 famílias acampadas e praticamente se estabilizando até 
outubm de 1998. Ocorre assim uma inv& nos padrües de crescimento quanto 
ao número de famíiias acampadas no periodo entre início de 1996 e tina1 de 
1997, com o decréscimo de acampados na região do Pontal e o aumento nas 
demais regiões. 

Qnadro 2 

Evolucão dos conilitos em SHo Paulo. 
Número dé famíüas acampadas - 1994 a 1998 



-3 
Evolução dos couflibs em São Pauio 

Demals regi6es - 1994 a 1998 

Depois do Pontal do Paranapanema, pode-se verificar que, em 1994, 
a região que mais se destacava era Promissão, com cerca de 700 familias 
acampadas. Houve retração no número de famflias naquela região: não se cons- 
tata nenhuma famíüa em situação de acampamento em agosto de 1995 e, até 
1997, o número de famíiias acampadas é menor que 100. É que o grande acam- 
pamento da fazenda Jangada, dissolvido violentamente pela ação policial, pul- 
verizou-se em vários outros menores em diversos pontos do Estado - Rancha- 
ria, Sorocaba e Vale do Paraíía. 

Em 1998, com o aumento do desemprego rurai em função principal- 
mente da mecanização da lavoura canavieira, ocorre a ocupação da F m d a  
Floresta e o número de acampados em Promissão volta a ser significativo, 
retomando ao patamar de 1994. O impacto dessa situação se faz sentir tarnbém 
na região de Andradina e do Pontal do Paranapanema. 

A região de. Aramquara e Ribeirão Reto wsentava, desde 1994, um 
total de 372 familias a~am~adas no Horta Florestal Guarani, em Pmdóuolis. O 
pico das ocupaç&.s na rei* se dá em 1996, após a fed- da ~epasa e 
proposta de privatização da Codasp, quando se es tabebnovos  acampamentos, 
mais especificamente nos Horim daquelas empresas, chegando a 900 famflias. 

A partir daí, vão se registrando quedas acentuadas, decorrentes da 
destinação pelo Governo Estadual das tem públicas, conforme determina a 



Lei 4.957/8512, iniciando-se com a destinaçáo do remanescente do Horto de 
Silvânia ou Fazenda Monte Alegre, da Codasp, em maio de 1997 e culminando 
com a destinação dos Hortos da Fepasa, em setembro 1998. Hoje, o 
acampamento que ainda resta em área pJblica na região, em São Simão, localiza- 
se em área protegida pela legislação ambientai e de pesquisa, estando nesse 
aspecto fora do alcance da Lei 4.957/85. 

Na região de Iaras localiza-se o maior acampamento em terras 
federais, no Núcleo Colonial Monções. Trata-se de uma imensa área de terras 
adquirida pelo incra, h& muitos anos, para projeto de colonimçHo, o qual foi 
abandonado e hoje se encontra totalmente ocupado por grandes e pequenos 
posseiros, inclusive grandes empresas e o próprio município de I-. É uma 
situação que memmá uma atuação similar a do Pontal. 

POR DOMINIALIDADE 

Distribuição dos coniiitasl em Sáo Paulo 
FsmMas acnmpaüas por dominiaiidade - OutubM/P8 

mTariPsüsW&se 
NbMsdnhsde 

mTnaaPút4kaE 
Eewmak 

rnTemurPmm6 - 
Emo~&1998,onúmWdefamtliasacampadasemtenas@cula 

res repesentava 62% do total, enquanto que o -te ocupava breas píblicas 
estaduaisoufederais,tenas&~~lutasouaindanãodiscriminadas.~~se~o 



númem de ocupaç6e.s em terras devolutas caiu para 21% do total, estando essas 
áreas concenhadas na regiáo do Ponta1 do Paranapanana 

Quadro 5 

Evolu@o dos contlitos em Silo Paulo. 
Por domMaüdade - 1994 a 1998 

Tomando-se armo ~~ a doanniatidade das im6vtis aa@m por 

importante ressahw aqui uma caractdstica inédita dos cxditos 
nessas bteasnaregião do Pmtd &de, a partir da amstat+o da seriedade do 
H a n o d e A ç ã o e m & e n t o , a s ~ p a a s a r a a i a s e & ~ h j 6  - -  - 
negociadasou arrecadadai para asstntamento, ai- o o u  sentido rei&- 

+ djcatório: aluta agora saiapebiagiliuiçdo dos pmdheatos de&& 
final da brea dou pela garantia de que o grupo acampado terá phridude no 
assemmenu> e l e  imdve1. ~lgutnas vezes, o grupo 6 c u ~ t o  pr famílias 
i6 aprovadas em Com&& de SekgZbl3, mas que preimdem se asegurar de - - . . 

que grupos rivais não vão 'futarafi& t assitn~~ampamnaporteira da fazenda 
para 'garantir sua ver*. 



Quanto h tem públicas estaduais, o movimento k semelhante, porém 
os picos de crescimento estão em patamares bem menores do que os das áreas 
devolutas e ocorrem entre 1995 e 1996. Num movimento oposto, a quantidade 
de famílias que ocupava áreas particulares decresce, no intervalo de setembro 
de 1994 a agosto de 1995, mas recupera muito rapidamente no período seguinte 
até 1996 e mais lentamente até outubm de 1998. 

Confimiando esta tendência geral, verifica-se a predominância dos 
acampamentos em áreas particulares no mês de outubro de 1998, principalmente 
nos conflitos com início a partix de 1996, quando o Plano do Pontal jzí se 
consolidava e apresentava seus primeiros resultados. A elevação do número 
de conflitos com menos de 6 meses de idade em áreas devolutas ou não 
discrimin* parece relacionar-se ao surgimento do MAST, na região do Pontal 
e ao aumento das tentativas de 'furar apld do cadastro das famílias. Alguns 
imóveis chegam a ter dois acampamentos diferentes, com as respectivas 
bandeiras das org- a que se füiam. 

Idade dos eoníütos em São Pado 
Número de acam~ammtaa wr dominiaiidnde - Ootubmí!M? 

A tendência ao decréscimo no númem de f d a s  acampadas em 
t e m  públicas estaduais e áreas devolutas nos últimos dois anos e, em contra- 
@da, o aumento das famílias em áreas @dares sugere um estudo mais 
aprofundado, no sentido de verificar desde a dinhica dos deslocamentos dos 



tmbabdotes sem terra à incidência das políticas fundiárias dos governos estamial 
e federal, com seus respectivos resultados e conseqüências. 

Em ouiubro de 1998, 68% das familias acampadas estavam ligadas 
ao MST. 

Quadro 7 

Distribuigiio dos conflitos em São Paulo. 

Numa anáiise da evoluç3o mensal da participação das organizaçóes 
no período de um ano, entre novembro de 1997 e outubro de 1998, constata-se 
que o perceniuai de famílias ligadas ao MST variou entre 55% e 68%, com 
uma média de 60,6% neste pericdo. Esta variação denota um cmscimento da 
representaçáo poiítica deste Movimento em relação aos demais, tomando-o o 
mais representativo movimento social com ahiaç8o nessa área. 

Com relação ao número de acampamentos, essa variação foi de 42% 
a 60% (em média 51.6%). Esta diferença de quase 10 pontos perceniuais pode 
ser explicada pela dimensão dos acampamentos ligados ao MST, que geralmente 
reúnem maior número de famílias que as outras organizaçties. 



Acompanhamento mensal dos connitos 
% famíiias acampadas - Novembrd97 a Outubro198 

i M S T  iCUT,FERxeP .OUTROS 

Di~~irlbulçáo por O ~ n i z a ~  Socials 

Acompanhamento mensal dos c d t o s  
% acampamentos - Novembd97 a Outribrd98 

i MST i CLIT/FERAESP m w n i o s  
Distrlbuiçh por &ganiza@w b k d s  



Tomando-se os dados referentes a CUT e FERAESP, neste mesmo 
período, nota-se uma variaçgo entre 27% e 6% (em média 20,5%) quanto ao 
número de famílias acampadas, e entre 28% e 11% (mCdia de 21.9%). 
Percebe-se uma queda de 16 pontos percentuais, tanto em relação ao número 
de acampamentos quanto ao de f d a s  acampadas. Quanto ao número de 
famíiias os maiores índices de queda concentraram-se nos meses de julho, 
setembro e outubro, e quanto ao número de acampamentos, nos meses de 
julho e setembro. 

Esta queda brusca 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, incluidos aqui os independentes e os que se articularam na 
formação do MAST, apresentaram um crescimento de 7 pontos percentuais 
quanto ao número de a&npamentos e de 9 pontos em re&& aonúmero de 
acampados, no período mencionado. 

Quadro 10 

Acompanhamento mensal dos conüitos 
Número de acampamentos - Novembrw97 a Outobrd98 



Observando-se em termos absolutos a evolução do númem de acampa- 
mentos no Estado, no período de novembro de 1997 a outubro de 1998. vedlcou- 
se um crescimento de 19 para 27 acampamentos do MST, sendo que o pico (33 
acampamentos) foi atingido no mês de julho. Em relação ao número de f d a s  
acampadas, houve, porém, uma queda: de 3.196, em novembro de 1997 para 
2.796, em outubro de 1998. A maior concentração de famíiias acampadas, 
organizadas pelo MST, acontece em março de 1998 e, a menor, quatro meses 
depois, com 2.657 f d a s .  - 11 

Acompanhamento mensal dos conflita6 
Número de fámíüas acampadas - NovembM a Outubrd98 

Quanto ao númem de acampamentos, a CUT e a m P  estavam 
presentes em 10 acampamentos, em novembro de 1997; aumentaram essa 
presença para 13 acampamentos em janeiro de 1998, caindo para 10 em juiho, 
6 em setembro e 5 acampamentos em outubro. Quanto ao número de famíiias 
acampadas, CUT e FERAESP, mantiveram uma certa estabilidade em tomo 
de 1.300 f d a s  até junho de 1998, caindo a partir daí, para 242 famíiias 
atualmente. Este deciínio, como j8 visto, decorre da op@o preferencial dessas 



correntes por áreas públicas estaduais, em especial os Hortos da extinta Fepasa, 
do Estadc ibro destir 

de 19 
lados pelo 
98. 

Por f 

I Governo I ao assent 

. . 

amento ni ~ral a parti 

.. . 

! para 1 .O; '1 família! 3 acampad 

. m ,  os acampamentos independentes e os ligados ao MAST e 
outros movimentos de ação mais localizada, somavam 8 acampamentos em 
novembro de 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 é bastante semelhante, com o valor máximo 
atingido em fevereiro e o menor número acontecendo no mês de maio de 98. A 
diferença entre os meses de novembro de 97 e outubro de 1998 foi de 329 
famílias, eleva( 



PARTE I11 



xnuu  uí: ~ u i u ~ a u  uí: Luniiiius runuianos surge em ~ Y Y  i, em um 
momento de acirramento das disputas fundiárias no Pontal do Paranapanema. 
Sua criação teve como objetivo garantir maior agilidade e eficiência na identifi- 
cação e mapeamento dos focos de tensão e conflitos por terra no Estado e, em 

)mo Gabir 
s litígios. , . ,.c",.'.", 

iete da Coc 
4té então, 
4-e -1- 

um trabalho conjunto cc ~rdenação do Itesp, propor e executar 
políticas de solução do: os conflitos fundiários haviam sido 
atendidos setorialmentc -,, YV2..,AlYD plV Grupo Executivo de Ação Fundiária 
(GEAF) e os sem terra diretamente pelo Departamento de Assentamento Fun- 
diário (DAF). 

Antes de 1995, a atuação do Centro de Solução de Conflitos Fundiários 
restringia-se basicamente a levantar informações e repassá-las ao Gabinete da 
Coordenação, responder expedientes e memorandos encaminhados ao Governo 
Estadual por prefeituras, sindicatos ou movimentos sociais, cumprindo uma 
função burocrática e pouco definidora. Na verdade, estas limitações eram reflexo 
das orientações políticas vigentes, que acabavam contendo a atuação do Itesp, 
impedindo uma ação mais ousada no tocante aos conflitos fundiários. 

Via de regra, os conflitos fundiários esbarram 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 obse~adorlinformador gerava uma demora excessiva no 
encaminhamento 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 melhona dai condições de üabalho somou- 



se )Sofia de investimento na busca de soluções para a questão agrária 
no t-qtadn - informação acompanhada de análise, observação seguida de 
dir ilítica do problema, reconhecimento dos entraves jurídicos para o 
esi Itemativas de solução. Diálogo, negociação, mediação. Novos 
conceitos vao sendo implementados e o CSCF ganha maior autonomia para 
tomar mais efetiva sua atuação na mediação dos conflitos, passando a ter sua 
importância reconhecida no palco das disputas fundiánas. 

Dentro dessa ótica e nesse pano de fundo, o aspecto jurídico que era 
um limitador das ações, passa a ser um desafio político e um instrumento de 
conquista do direito de questionamento das condições estabelecidas no meio 
agrário. Achar uma sai, omeça 
a c 
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bca nitidamente 
chegou. 
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O Pontal do P: tui-se de I de 1.2 milhão 
:ctares. localizada ns Estado, na com o Paraná 
 to G~OSSO do su114. 

alha fundiária é formada predominantemente por grandes 
rras públicas, irregularmente ocupadas por latifúndios, formados 

- ,- tir de dois grandes grilos, num processo de ocupação violento e predatório, 
destruindo a reserva florestal que lá havia e 10 pequens OS e 
grupos indígenas que habitavam a região". 

A ação dos grileiros se processou no seculo passado, atraves 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 

, sobretudo, a ecologia regional, último reduto das Matas 
nlanalto Paulista e de toda sua fa~na." '~  
iquista da terra significou para os grileiros-latifundiários o acesso 

poder quase ilimitado na região, representado pela influêi ca e 
ígio, que lhes garantiu durante muito tempo uma certa ir zde. 
é raro depararmo-nos na região com mas e povoados que h--,,, V .,ame 
itigos grileiros que lá se estabeleceram. 

icia políti' 
ttocabilid, 

- 
vp atua nm municipim que compiem a IV Regido Admini~mhva da Eriado de SAo Paulo r que se 
tiram inwnJo\. $oval ou parcialmente. nm Pcrímeuo< cnadm pela %E neua Regaao. q u u  vejam Álvares 
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sidente Berniodes. Presidente Enitácio. Residente Rudentc. Residente Venceslau. Reeentc Feiiá. Ribeirão 

' I  Para 3 

Livre 
'* SILV. 

pqgo. ver: A i 

>im& do mil8 

. . e , 
i índios, Kosana. Sandovalina, Santa Mercedes. Santo Anastácio, São Jogo do Pau D'Alho. Tarabai. Teadora 
moaio e Tupi Pauliara. 

neihar compreensão desse p e s s o  de oeu Ocupapio do Pontol do Pon :se de 
k ê n c i a .  de Leite. J. Ferari. 
4. Jose Gomes da. A &m ogrdrli no I nb, 1%. p. 127. 







Toda: sestas c m  : ahibuem ao Pontal i ima impor ,. tância singular 
ao se pensar em uma intervençao aemocratizante ao pooer publico quanto à 
questão agrária. Desta feita, vêm a calhar as palavras de José Gomes: "melhor 
que qualquer outra área do País, o Ponta1 presta-se admiravelmente bem 
para realizar uma verdadeira refonna agrária, já que se trata de um amplo 
espaço. permitindo formar toda uma 'zona reform o6e de infra- 
estrutura construída pelo Estado, as terras süo de re ilidade e está 
cercada por milhares de potenciais beneficiários cor,, iruurbuo no trabrl'-- 
da terra, inclusive, os a V' 
Paraná e Mato Grosso 7 

em terra , 
do Sul. "' 

do, vindo: 

, . A partir do início da década de 90, o Pontal foi palco de uma sene de 
ocupações em fazendas improdutivas ou de baixa produtividade, que resultaram 
em enormes acampamentos, reunindo uma multidão sem terra, sobrevivendo 

recárias c 
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: houve foi a instalação festix gigantesc, mento oficial, 

tiuiii a emissão de 970 Termos de Auiur i~a~ao  de Uso ria >ao ~ r n t o  e na Santa 
Clara, através da aprovação em bloco de uma lista de nomes pela comissão de 
seleção. Não houve apoio ou fiscalizac.ão do que ocoma. Não houve sequer 
demarcação da área. Configurou-se uma situação completamente caótic- - 
medida em que era absol 
na área destinadaI8. 

lutamente impossívc :I assenta - tal núme ro de fam 

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 
descontentarna ados políticos. No entanto, o tiro podia sa 
O União da \ transformava em foco de desconten 
impossibilidade. , ,,,.,vivência das f<amííias e passava a irradi, ,,,,,, 
cada vez mais 
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" Idem. 

" Hojestão arsentadasnaS50 Bento 184 fmliase 46na Santa Clan, com &aquev&aenIe 14 e23 hccluis por 
famliia. Vec S~TIOS E 'SITUANTESI: Plunejamcnt<i Territoria1 e Cilculo de MMulo para Assentamentos 
Runir. Serie Cndr.rno.7 Iterp. no 8. 1998. 



T a  (MST) 

Se@ 

i abril e m aio de 19! . . .  

- IYYZ.  

35, novos . - -  . acampam . - entos fora - . .. . 
los na 

regiao. reuninao, segunao aaaos ao Movimento aos Irabalhadores Kurais Sem 
Ter , cerca de 7.000 fa~nííias'~. 

pndo Bemardo Mançano Femandes, "e3 U V U I L ~ V J  C OJ I C L ~ O S  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 di~criminatória?~. (...) Em todo o Brasil, e 
o Pontal é um exemplo, as ocupaçóes geraram as condições concretas para 
a implantação de uma politica de assentamentos por parte do Estado. É 
impossível compreender o momento histórico recente da luta pela terra, se 
ignorarmos a reflexüo fundamental do significado das 0cupaç6es"~'. 

">Esses dados foram melhor apurados no cadastrooficial pmmovido pelo Itespem agosto de 95, chegando-se a um 
número totalde 1.844 famniaseadastmdas, inclubdooUniãodaVitWa, 1.370familias cadastrada pelahfeitura 
de Mirantedo Paranapanema. que meapvaminiciat t m M m  invasões senãofossemontemplads. Assim. de um 
total de 3.214 famaias cadastradas preliminarmente 2.101 comperfil para assentamento. nh Ótica da lei 4957185. 
(Dados fornecidos pelo DAF). 
Ação Oisaiminatóna 6 o meio h6bil para que o Estado possa separar as terras que se encontram sob dominio 
particular, daquelas consideradas como "públicas" ou que devam retomar ao domínio público - as terras 
devolutos. 
FERNANDES, Bemardo Mançano. A luroprla terra no Ponta1 do Parannponemo,l998, p. 5.. 



Esta situação motivou o Governo Estadual a pensar e iniciar tratativas 
para a construção de um plano de ação para a região, com o objetivo de pacificar 
os conflitos e fomentar o desenvolvimento econômico 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. 

A atuação do Itesp 

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e o Instituto de 
Terras chamaram para si a responsabilidade de conduzir o processo de 
negociação e implantação do Plano de Ação para o Ponta]. 

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 h 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, i 
vinculados mais às expectativ, dia do qu 
questões ideológicas. Dois segr ônicos se 
declarações de efeito, bravatas, açoes temerárias e ameaças bombãsticas, tudo 
junto compondo o pano de fundo em que se travavam as discussões do Plano. 
Contratempos e reveses se sucediam. 
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esse sentido, a tranquilidade e firmeza com que o processo foi 
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das principais bases do Plano, como por exemplo o firmado com Sr. Américo 
Lanzoni, Fazenda ~rco-Íris ,  que cedeu provisoriamente 500 hectares para que 
os acampados plantassem enquanto transcomam as negociações, condicionado 
aos sem terra 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 tranquilidade para 
nc Estado dc ie refém duploZJ 
P: zde e com s fazendeiros não 
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fase final de prepara@. 

:x Com w rem tema ncampado~ ................. , ....... -.corrente da prr 
tomava-se quase insuportável. gerando uma prerrn absolula na ohtensão da &a. impedindo nega iqões  mais 
cuidadasai. O fazendeiro. na posse da totalidade da fazenda, ficava em condição de eniklecer nv repar da 
ncpofigào. em temos de prazos e valores. DemrEnçiadi~so, o acordo de indenizafão na Sni> Bento. por exemplo, 
chegou 5 marca de K l.700.(M iha para as henfeiiorias da fuenda. 



concordava com esse ponto, obviamente. I ratava-se, entao, ae  aescobnr os 
instrumentos jurídicos para viabilizá-10. Com a reforma parcial do Código de 
Processo Civil, foi introduzida a figura da tutela antecipadaz4, permitindo que 
o Estado dispusesse da acão de força necessária para a obtenção das áreas. 
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im agosto oi realizada uma grande assembléia no União da 
1 a apresem : do Plano, em especial no que tocava à aceitação 
aa iuria uc um assentaiiiciiru ii~ovisório. Em princípio, o MST afirmava que não 
haveria prc aceitassem a propos que não 
houvesse d :finitivo. Mas havia onfiança 
remanescei,,~ uUa LLUUpIUJ iiniriaynU L W L ~  O governo anterior, Y.al CIIULnne receio 
de que o Estado uma vez mais fizesse apenas a festa e abandoname os assen- 
tamentos à própria sorte. Desenhou-se fundamental, portanto, o estabelecimento 
de parcerias que imprimissem velocidade ao processo e garantissem o 
cumprimento das condições estabelecidas. 

ta e desde 
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-' A tutela antecipada 6 um mecanismo previsto no Cádigo de Procesro Civil. no seu arligo 273. Foi solicitada 
pelo Estadonos autor dss a@s reivindicat6rias que foram propostas co.~.  V. .,..,..iies de im6veis localizados 
em perímetros julgados devolutos em última instãneiii. Segundo Humberto TheodoroIúnior. "éoporrihilidndr 
de o jirir conceder uo outor lori ou réu, nas a p e s  diiplices) um provi? que. prorisori~imenrr. lhe 
asrepure o bem jurídico a que SP ofem a presta$&> de direiro mole 1 como objeto da reiaqão 
jurfilico en,alvidn i," litípi<i". 



O anúncio do Plano de Ação Governamental para o Pontal do Parana- 
panemaZ5 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 04 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 famílias até 3 1 de dezembro de 95 e 
se completaria as 2.101 em duas partes até junho de 1996. 

Para fazer valer o compromisso do governador, quase metade dos 
funcionários do 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 necessários 
i3 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 lmento geral das fazendas si1 
con 10 Incra com apoio do Itesp. 
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fazendas, por acordo ou medida liminarjudicial, para assentam isório 
das famílias até a arrecadação total das áreas, com participa$ ra na 
indenização das benfeitnn*. 

- 
" Os objetivos estrat6gicos do Plano de A$% Oovcmamcntal L-. . . .. . 

ReinaeqHo do Pontal do Paranapanema enquanto região de importância econbmica. atrav6s da ~gulaização 
fundsúia e elimina~ão das incenczas dominiais, com a dinamização de seu mercado l a a l  e regional: 
RecuperaçZo amhienlal de área hoje degradadas pelaexplora$ão extensiva, através da ncarnpwiçáo flomtaldc 
área* dspreservagáo permanente e de Resma Legal Obrigatória (protegidas por lei) nos asentrmentm: 
Dirtenrão social. gerando um clima propicio p u a  um novo cicio dc deaenvolvimenio na região c promovendo a 
convivência hmoniosa dar terras regularizadas." 
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2' fase: Conclusão das indenizações nas áreas devolutas e acordos 
nas áreas não discriminadas -para evitar a demora dos processos judiciais e o 
dispêndio dc públicos, foi editado o Decreto 42.041197 pelo governo 
estadual, po lo a negociação com os fazendeiros nas áreas ainda sob 
Acão Discriminatória, com a cessão de parte da área para assentamento em 
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Quanto menor â dúvida dominid e meior o nível de investimentos, menor seri a parcentagem a ser cedida, que 
poderá variar de 35% a 70Cí. Ver a íntegra do Decreto no Anexo. 





a elaboração de projetos de &to ~ r a l  que permitiram obter recursos junto ao 
Procera - Programa de Crédito Especial para Reforma A m a ,  do Incra. 

:sultados a mias locai ação 
de r da p rod~  nunicípio :bem 
elevaçao na arrecadação rnourana em oecorrencia aos assentamentos. iviirante 
do Paranapanema, maior concentração de assentamentos na região, constata 
acréscimos em sua arrecadação entre 25 e 148% ao mês, desde 1996, com a 
implementação do Planr 
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AS tabelas a seguir, mostram as areas arrecadadas ou em arrecadação 
para assentamento no Pontal do Paranapanema. 

iça o mon. 
~ ~ * - ~ ~ ~ ~ ~ A  

Observa-se que a área total abrangida pelo F tante 
de 84 mil ha, ou perto de 7% da área total do PontalZ8. csra em anoamenro um 
programa de recuperação ambientalZ9 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 assentadas, gerando perto de 12 mil 
empregos diretos. Nenhum massacre foi verificado, nenhuma morte ocorreu. 
Gerou-se vida e desenvolvimento. 

Somandna aos assentamentos mais antigw. chepa-se acercade 105 mil hectares, ou 9% da área mtal do Pntal. 

UAL VERDE: Piano dcRecu 
Iresp, na 2, 1998. 
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ASSENTAMENTOS IMPLANTADOS 
--- -M IMPLANTAÇÃO NO PER~ODO 95/98 

ssentamentos Definitivos no Pontal 
I m . ., , . . . A C 

No Pro,jec Município N Arca 
Fam. (ha) 6rgã0 

I. Maturi Caiui 72 4.418 ITESPIINCKA 
2. S;inta Rita Caiuá 2 1 533 ITESPIINCRA 
3. Porto Letícia EuclidesdaCunha 36 751 ITESPIINCRA 
4. Rancho Alto Euclides daCunh 52 1.300 ITESP 
5. Rancho Grande Euclides daCurih 02 2.525 ITESPIMCRA 
6. Alvorada Mirante do Parar 21 489 ITESPIINCRA 
7. Arco-lris Mirante do Paranapanema 105 2.615 ITESPIINCRA 
8. Canaã Mirante do Paranapanema 55 1.230 ITESPIINCRA 
9. Estrela D'Alva Mirante do Parana~anema 31 833 ITESP 

10. Flor Roxa Mirante do Pw.tn;ip~nemi 32 951 ITi+SP/INCRA 
I I .  H.~nildina 3lir.inle do Pdr;in;rri:inemd 71 1.984 I 1  LSPIINCKI\ 
12. Kinp P nre do Par.ir 46 1.135 ITI:SP/INCKA 
13. Lua N, nie (lu P;irar 15 375 l'I'I:SI'/INCRA 

Mira 
Mira 
Mirai 

>~ . ,. 
iapanema 
iapanema 
inpanema 14. Marco nte do Parar 

15. Nossa ara.nparecloa iviirante do Parmapanema 
16. Novo Horizonte Mirante do Parana~anema 
17. S3nt;i Apolónta .\liranrz do P;iran;ip;inemn I 
18 S;inuCnrmcin hliranre do Paraii:ip.inemu 
19. Santa Clara 
20. SantaCristina 
21. SantaLúcia 
22. SantaRosa 
23. Santo Antonio 1 
24. SXo Bento 
25. Vale dos Sonhos 
26. Washington Luís 
27. Santa Rita 
28. S. Antonio da Lagoa 
29. São José da Lagoa 
30. Agua Limpa I 
31. Agua Limpa 2 
32. Palu 
33. Quatro l m i s  
34. Rodeio 
35. SantaEudóxia 
36. Santo Antonio 2 
37. SZoJorge 
38. Primavera 1 
39. Primavera2 
40. Radar 
4 1. Tupanciretã 
42. Yapinai 

1"p't"c'L" 
iapanema 
iapanema 
iapanema 

9 240 ITESPIINCRA - -'7 ITESPIINCRA 
.2 ITESPIINCRA 

Mirnnte do Pmn------- i i0 
Mirante do Paran 35 852 
Mirante do Paran 23 571 
Mirante do Pnran 27 692 
Mirante do Paranovai.cz.8a 21 532 
Mirante do Paranapanema 185 4.964 
Mirante do Paranapanema 20 617 
Mirante do Paranapanenia 16 356 
Piquerobi 24 603 
Piquembi 9 
Piquemhi 9 
Pres. Bernardes 6 
Pres. Bemardes -- . ..9 
Pres. Bemardes 45 1.299 
Pres. Bernardes 20 484 
Pres. Bernardes 65 1.870 
Pres. Bemurdes 6 167 
Pres. Bernardes 26 610 
Pres. Bernardes 18 1.134 
Pres. Venceslan 99 2.179 
Pres. Venceslau 17 -- 895 
Pres. Venceslau 
Pres. Vencesl?~ 
Ribeirão dos Indi, 

:3 ITESPIINCRA 
i2 ITESPIINCRA 

ITESP 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESP 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPlíNCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
ITESPIINCRA 
TTFQPIINCRA 

ITNCRA 
ITNCRA 
IINCRA - 

7 ITESP 
2 ITESP 
4 ITESP 



N" Projeto Município Fam. (ha) 

Kosana 23 1.144 I~TESI'/INC'K/\ 
Rosana I16 2.900 I 'ESP 
Sandoval 130 2.632 ITESPIINCRA 
Teodoro ! ITESP/IN( 

B n r i a ~ ~ n ~  
Nova do P 
"~ - ina aom raslc 

46. ÁeuaBran ca I 
Gata 
do Estreito 
> Azul 

Sampaio 
jampaio 
jampaio 
Sampaio 

47. ~ i c í d i a  da 
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Teodoro ! 
Teodoro ! 

-~ 

ITESPIINI 
ITESPIINI 

Teodom ! 
Teodoro Sampaio 

dia 
da Serra 
ia  

5 1. Porto Alcíi 
52. SantaRita 

Teodom sampaio 
Teodom Sampaio 

53. SantaVitói Teodom Sampaio 
54. S.Terezinha de Alcídia Teodoro Sampaio 

7 ITESPIINCRA 
835 ITESPIINCRA 

55. Sto Ant" dos Coaueiros Teodoro ~ambaio  428 ITESPIINCRA 
56. Vale Verde Teodoro Sampaio 999 ITESPIINCRA 
57. VôTonico Teodoro Sampaio 550 ITESPIINCRA 
58. Santa Rita Tupi Pau 29 - ITESPIINCRA 

Suhtotal 1 2.479 

,,,.,..itamentos .  rios no 1 ,.,,,. 
-, .. . 

lista 

N" 
Fam. 

p~ ~ - ,..-, 
>?i. I'oiital íSani:i Kosu 2 )  Mirante do Parnriap;ineiiia 29 766 117:SP 
60. Santa Cruz Mirante do Parari;ip;inçrna 50 1.395 ITESP 
61. Santa lsabt Mirante do Paraiapanema 70 1.799 ITESP 
62. Santana Mirante do Paraiiapanema 28 700 ITESP 

Santa Mari Pres. Venceslau ITESP 

Suhtotal I - 
Novos Acordos no Ponta1 

... ~ . ~~~ - 
N" 

Projeto 
- 

Novos Acordos no Ponlal- CiinvPnio cem o Incra 
> 54 
> 110 - oro S;iinpai( 

oro Smpaii 

Suhtota~ - Conv&do com o incra 

Novos Aca 
66. Santa Rosa 

iital- Decreto Estadua 
Pres. Bem;irdei ITESP 

ITESP Pres. Bemtardei - - - 
Suhtotal - Decreto 4; 62 ' "' - 



Histórico 

A Fazenda Pirituba localiza-se nos municípios de Itapeva e Itaberá, a 
sudoeste do Estado de São Paulo, possui área total de 17.420 ha. Foi adquirida 
no Govemo Adhemar de Barros, em 25 de março de 1950, através da execução 
de uma dívida hipotecária. Inicialmente, a área tinha como destinação implantar 
um programa de incentivo à triticultura. Porém, este plano não foi cumprido, 
pois houve desvio de metas do então administrador da fazenda, Sr. Lino -ncenzi, 
que arrendou as terras para parentes e amigos., 

Posteriormente, no Govemo Carvalho Pinto, tentou-se reaver a área 
com o fim de realizar o assentamento de pequenos agricultores, através de 
projeto de colonização. O Estado havia perdido o controle da situação e, em 
1962, realizou um levantamento da áreaso, que permitiu constatar a existência 
de cerca de 190 ocupantes conhecidos como parceiros. 

Em 1963, o Estado investe na retomada do controle da área. Foram 
desfeitos os contratos de arrendamento na Justiça e paga indenização para o 
administrador da fazenda. Abriu-se novo período de inscrição para o projeto de 
colonização. Apesar de se inscreverem mais de 1.600 famíiias, os parentes e 
amigos do antigo administrador permaneceram na área, e mais uma vez o projeto 
foi inviabilizado. 

Em 1966, cerca de 160 pequenos e médios agricultores, ocupavam a 
Fazenda, alguns se dedicavam cultura de subsistência e outros à pecuária 
leiteira ou de corte. O Estado à época, tentou regularizar os lotes considerados 

"'Essa tentativa de intewenqão se inspimu na Lei Estadual n.'5.994, de 30 de dezembm de 19M>, conhecida como 
'%i de Reviráo Agrárià'. queprevia"pmmovtr, mediante lotcamento, o apmvciiamento de terras doEstadoque 
se pmtem acnplora$ão agricolae pecuária". 



Acampamento de Trabalhadores Sem-Tem na Fazenda Pirituba - 1984. 





irregulares, propondo a titulação dos mesmos, desde que os lotistas fornecessem 
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 fmados com o Estado, apenas 27 foram 
regularizados, permaneceram na Fazenda os grupos conhecidos como os 
holandeses, os batagim, os lotistas furlans e alguns remanescentes da família 
Wncenzi. Esses gmpos 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 conhibuir 
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 comissüo intermunicipal de 
regularizaçüo da Fazenda Pirituba, integrada por diversos representantes 
da sociedade civil dos municípios de Itapeva, Itararé e Itaberá. 

Um gmpo de 40 trabalhadores mrais sem terra ocupa a Fazenda 
Pirituba, reivindicando terras, baseando-se no conhecimento de que 
aproximadamente 5.000 ha se encontravam nas mãos daqueles conhecidos 
grileims. As açóes 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 poderjudiciário: conse,gue o sequestro das áreas2' e o Instituto 
de Assuntos Fundiários (IAF)32 começa a elaborar o assentamento das famílias 
no projeto de assentamento Pirituba 11". 

Dois anos depois, ocorreram novas ocupações. Desta vez cerca de 
300 famílias ocuparam a área dos batagins e reivindicam do Estado a destinação 

' Foram \Ano* .i< f ~ t m  quc lo\aram o l.<rrd<i a .q<lui,:ar a a<&odr \qU~rir i>dd\  &<.ar c imiiir <> Evirdn na po\r da 
Em pnmcin, lug;u, batia arxirlin<iadu<rinll.io. ou %Ia. Irahalhailorr~ nirdi. que rrisindt~avam s- !erra\. 

Adenrdi,. i>\ hi.!al,,r<>< %e utiliravanidr. torrm i n a d e o ~ a d 3 d ~ < a n ~ ~ . u i i ~ a ! i n a l  wnrnsiamao l.$twlo 11 mnneiu 
uttlizado levou ao pmesso de detenoraçk das solos. provocando rroróo em @andei exien*(>e\ de área 

" A origem do Itesp está vinculada ao IAF. Ver nota I deste Codem. 
" Utilizou-se Pirituba Ilpara se demarcar o diferença a>m o projeto de colonização original. 



dos lotes para assentamento. Após vários despejos judiciais, o grupo não se dá 
por vencido e permanece acampado as margens da Fazenda. Finalmente, quando 
a Sentença foi favorável ao Estado, as famílias são assentadas ainda de forma 
emergencial, dando-se início ao Projeto de Assentamento Pirituba I1 área 3. 

Desde 1984 foram criados cinco projetos de assentamento na Fazenda 
Pirituba, que compõem hoje uma área de 5.400 ha, estando assentadas 305 
famílias. Um sexto projeto de assentamento, com 52 famílias, ainda é erner- 
gencial e aguarda a retomada de lote de ocupantes irregulares ou a arrecadação 
de novas áreas para se tomar definitivo. 
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A atuação do Itesp 
O extenso cum'cuul dt rmamentí :enda 

Pirituba demonstra a imporiânci ca. Passar iis de 
trinta anos para que a acão fosse encaz, atraves aa implantação aos primeiros 
assentamentos. Restara anto, diversas pendências. 

A partir de 19: 3 de Solução de Conflitos Fundiários começou 
a desenvolver um plano de atuação para a Fazenda Pirituba. Foram realizadas 
reunióes com os representantes dos lotistas no sentido de buscar uma proposta 
de solução. Realizou-se um diagnóstico da área, que contou com o cadastratnento 
das famílias, levantamento temitoria1 de cada lote e levantamento das pendências 
relativas aos contratos iniciais. 
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A situação dominial, decorrente do período de inércia do estado no 
tocante ao en< )luções, propiciou o surgimento de situaçóes 
muito comple a jurídico. O Itesp providenciou, em outubro 
de 1996, relat uação da fazenda Pirituba e da área ocupada 
pelos lotistas "irregulares", com histórico, levantamento temtorial, pendências 
administrativas e possibilidades jurídicas no encaminhamento do caso em tela. 

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania criou então um 
Grupo de Trabalho intt Ia PGE, ITESP e representan istas, 
que está propondo e enc o propostas de solução definit caso, 
resgatando uma pendência de anos com essas famílias. 
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Em consonância com a política implementada em outras regioes, como 
por exemplo o Pontal.do Paranapanema, o Itesp está intervindo na complexa 

" RCIOIUT~O n' IR dc ? I  de agmto de 19Y8 . constitui Gmpo & Trahdho para pnpor forna? dc conclu<b> do 
pmeiltrncntnde rrpulan,piodi Fzrnda R n i u h ~ e  nomoacnmo mcmhmi F!mc~-eo Feltosa Alicr 5rihnnho 
hl*remtc W~leiI 'crcira Jm6 Renc<lito Mlrnnda Vu.tnlo\do I m o  Anti>nioCsmamodcOl~\e~n rcmuniancc u -. ~ ~ ~ ~ , . ~ ~ ~ ~  ~~~~~ -~ -~ ~~~ ~ - ~ - ~ ~ ,  
dos assentados: Maurício de Almeidu Henárias, da Pr~uradoria Fera1 do Estado. 



realidade da Fazenda tentando restabelecer a pacificacão e trazendo segurança 
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Jestarte, qi Encias está0 sendo encaminhadas, de- 
mo :z, que é ne ~ntade política para solucionar situações 
complexas. Na tatela seguinte apresentamos um resumo da situações dos lotism da 
Pirituba. Ressaltamos que o Gmpo de Trabalho ainda náo concluiu sua missão. 
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Os Hortos Florestais, que pertenciam originalmente a Fepasa - 
Ferrovia Paulista S/A3', já na década de 80, foram alvo de ocupações de 
trabalhadores mrais sem terra, usualmente de forma pacífica. A maioria era 
composta de bóias-frias oriundos da região de Campinas, organizados por 
segmentos sociais ligados à Igreja e grupos embrionários do MST. Havia uma 
crise de desemprego gia São Paulo e o país. Esses trabalhadores 
conquistaram a simpa edade e conseguiram sensibilizar o Governo do 
Estado na busca de uma soluçáo satisfatória para essas famílias. 

Em 1984, um grupo de 45 famí' :upou a 
Usina Tamoio, no município de Araraqua iadas e 
se deslocaram para o Horto Florestal Loret, .., .., . ..-,,, ,, ..,,riedade 
da Fepasa, sofrendo mais um despejo. Posteriormente essas famílias deslocam- 
se para o Horio 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. 

Era então o Governo Montoro, que determinou providências e a busca 
de saídas jurídicas no sentido de implementar legalmente assentamentos em 
áreas públic do em julho de 1984   to colo 
de Intenções ura e Abasteciment~ situava 
o órgão de ,.,,, , ,,,,, , , . ,,,,,, , ~ j a  finalidade básic, ,,, ,,,,belecer 
critérios para a seleção de áreas utilizáveis para projetos de assentamento mral, 
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"A Fepasaera empresa pública estadual. tendo sido federaliradaem 1997, em negociqáocom o Governo Federal 
envolvendo o Banespa sendo enlinla e incorporada à Rede FemviáriaFederal recentemente privatizada. 

>Vema abordado na Parte I deste Caderno, no capíhilo sobre As Anibuiqões do Estado no Tocante às Questks 
Agrária e Fundiária. 

" A Lei 4.957185 somente foi sancionada em 31 de dezembro de 1985. Ver nos Anexos deste Caderno. 



bem como, princípios para um programa de liberação dessas áreas mediante 
permuta ou compensação. 

No processo de negociação, a Fepasa atendeu a solicitação da Secre- 
taria da Agricultura e Abastecimento, concordando com a liberação imediata 
de glebai integrantes do Horto Florestai de Sumaré, e assumindo o compromisso 
de que, à medida em que o Horto fosse tendo concuídos os contratos de arren- 
damento com as empresas que exploravam madeira3\ novas áreas seriam 
destinadas para assentamento de mais famílias. 

Os assentados foram sendo instalados provisoriamente na área já 
destinada. Logo no início, criaram uma associação legalmente constituída e que 
contou com participação de todas as familias. Finalmente Sumaré tem sua 
situação definitiva em juiho de 1984, constituindo uma área de 211 ha em 
assentamento, conhecido como Sumaré I. 

Depois da experiência do grupo I em Sumaré, em meados de 85, um 
grupo de 44 famílias ocupou o Horto de Boa Vista, também de propriedade da 
Fepasa, no município de Sumaré, onde ocorreu o despejo. Em negociações 
posteriores com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, a Fepasa e 
acampados, acertou-se que as famílias ocupariam o Horto citado por um período 
de 2 anos e posteriormente seriam transferidas para o Horto de Sumaré, inte- 
grando-se ao projeto já existente. Em setembro de 1987,29 famílias transferem- 
se para o Horto de Sumaré, dando início portanto ao Sumaré 11, em área porém 
insuficiente para o assentamento definitivo das farnflia~'~. 

Curiosamente o Horto Loreto, de Araras, que já não estava mais 
ocupado, tem a área liberadaem agosto de 1983. O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Araras participa da seleção de famílias para o assentamento. 

Esses foram os dois únicos assentamentos criados em hortos da Fepa- 
sa, em cumprimento ao Protocolo de Intenções assinado no Governo Montoro. 
Os dois governos posteriores esqueceram-se do Protocolo, porém assim 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 terra, e não como órgão institucionalmente responsável pela imple- 
mentação da Lei 4.957185 e dos assentamentos estaduais. 

de regra, a Fepasa a n d a v a  seus Hortn paraempresas madeireiras, que, grosso modo, exploravam a área por 
3 ciclos de rebrotude eucaliptopara papel e madeiia (cerca de 21 ano\), devolvendo ao fial algocomo 100 a 150 
árvores por hectare com bitola suficiente para a pnidu@ode dormentes paraestrada de ferro. 

"Sobre aárea necessánapara o lote definitivo, ver: " S ~ I O S  E 'SITUANTES': Planejamento Tmito"al e Cálculo 
de MMulo para Assentamentos Ruraiss'- S6Ne Cadernos Ifesp. n" 8. 1998. 





atuação do Itesp 
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is, em 22 ie 1992, o Horto Florestal 
de Pradól icupado por 571 famílias, 

mizaaas pela reaeraçao aos Empregaaos Kurais Assalariados do Estado 
$20 Paulo (FERAESP). Levantamento inicial de informações pelo r 
do Centro de Solução de Conflitos Fundiários do Itesp, constatou trai 
irea com 4.220 ha, de propriedade da Fepasa. Enbe os dias 3 1 de agoslu c: 
: setembro daquele ano, o Itesp cadastrou as famílias acampadas, coletando 
irmações a respeito da composição familiar, tempo de atividade agrícola, 
ma atividade produtiva e tempo de residência na cidade de origem. Cópia 
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tegração de posse da área. As famílias acampadas manifestaram a intenção 
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gimentavam apoio, dividiam na cordffo a área em lotes, levavam para a 
i seus pertences e suas famílias.. incluindo crianças e mulheres grávidas, 
unciavam as agressóes, inclusive à bala da segurança da Fepasa. 
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B u s L ~ . ~ - ~ ~ ,  .lesse ínterim, uma área alter ra a instalação 
emergencial dessas famílias, desde um lote vago no 1 into vizinho de 
Monte Alegre, em Araraquara, até o oferecimento pela repasa de partes dos 
Horios de Sumaré e Araras ou a busca junto ao Incra de eventuais áreas para 
dese 
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rani e a transferência das famílias para parte do Horto Florestal de Sumaré, foi 
constatado que a área já havia sido prometida para a ampliação da área de 
assentamento emergencial de Sumaré 11. Então, se os acampados de Pradópolis 
concordassem ansferência para Sumaré, certamente haveria conflito 
entre eles e o! Ptavam assentados emergencialmente. 
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vez interesse em comprar o Horto Florestal para assentar as famílias sem terra. 
A proposta do Incra foi feita com base no Convênio no 64.000190. celebrado 





mais São Carlos e Rio Claro43 sofriam a primeira ocupação. Incra, Fepasa 
(agora já como Rede Ferroviária Federal), Secretaria 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 em conjunto. O temw estava se eseotando: o leilão de pnvatização da 
RFFSA tinha sido ma eciso consolidar 
uma ação antes disso. 

Secretáric En > 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 
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Já não era mais factível qualquer desapropriação", mas o Governo 
do Estado cumpre o acordado: em 3 de setembro de 1998, em audiência pública 
com cerca de 500 trabalhadores mrais, movimentos, sindicatos, deputados, 
Pre e na presença do Ministro Raul Jungmann, o governador 
em Alckmim anuncia medidas para a implantação imediata 
de assentamentos provisórios e definitivos em 11 hortos e estudos para outros 
5. O Ministro assume ico de proceder h de hortos 
para o efetivo aprovei a agrícola. Em 28 c ro, ato 
normativo do Governador autoriza a transferência das 16 áreas para o instituto 
de 
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O Hono de Rio Clam. com vocq3.o claramente ambienial. foi destinado i Secretaria do Meio Ambiente e 
desocupado pelos trabalhadores. 
Afinnl. os hortos foram integrados ao pauim6nio da Parenda Estadual, para transfeencia ao Itesp. sendo exigida 
a partir dai autoriraçáo legislativa para que os mesmos p s a m  ser desapmp"adas. 
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?arque do. 

.. . apiicaaor aessa situaçao, e o rato ae  muitos aos ocupantes a e  
terras devolutas possuírem documentos registrados r os Registrais de 
Imóveis, muitas vezes até sobrepondo-se a documer rados em nome 
do Estado, criando uma situação de difícil gerenciamçn~o junuico e político. 
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.resulta a triste história da expropnaçao, constantemente narrada 
no Vale do Ribeira, ct cias de expulsão dos posseiros da 
terra, via de regra de for es com a contratação de jagunçagem 
para esses serviços. No processo de grz~agem'~, bastante conhecido dos habi- 
tanl lirabolantes contornos aos dis constitucionais, 
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" A palavra #tilu ou tena pilada tem sua origem na prática relatada pelos antigos agricultores, segundo a qual 
p u d e r  fazcndeim falsificavamdocumentor detem$ paradelar searienhorarem. deixandoodocumento falsoem 
um recipiente com gtilor vivos. Estes iam cmnendo as hordar do p u p l  até morrer, quando exalavam cena 
ruhsancia que amarelrcia o documento. dand-lhe aspecto envelhecido. 
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Szer~l<irin <I<> h<& Ambiente 

/ s  
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Com a preocupaçáo de setores crescentes da sociedade com a eco- 
logia e a conservação dos recursos naturais, historicamente 
sempre se confrontaram com os grileiros 6 sam 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 Secretaria do Meio Ambiente. o Ibama. as ONGs. 
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passando uma vez mais os posseiros a serem considerados eles os invasores. 
Ao mesmo tempo, com a dificuldade material da SMA em guardar essas áreas, 
n ío se insta1 lindo madj res imo- 
b I perigo de o das áreas ~tegidas. 
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se multiplicando, estimando-se que existem já apro familias 
envolvidas em conflitos em áreas de interesse amt 

:nte 3 mil i 

A CFT - Comissão Pastoral da T e m  entiaaae que passa a existir a 
partir de novembro de 1974, de uma Assembléia Geral da CNBB -Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, inicia um processo de denúncias As injustiças 
sofridas pelos posseiros, levando a discussão desses fatos Dara os grandes 
centros e trazendo o assunto p edade em 

:m cobrad A sociedade civil org atuação 
mais consistente na área, regularizando posses de pequenos agricultores e 
solucionando os conflitos incidentes nessas áreas. No Grito da Terra4< organi- 
zaçtks de trabalhadores mrais 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 desenvolvimento da agricultura familiar, sendo necessários planos 
técnicos de manejo que permitam integrar a sobrevivência do homem ?i proteção 
ambienta1 - mesmo as organizações ambientais mais radicais na defesa da 

assimilam hoje esta necessid4- 

. atuação do Itesp 

Intervir no Vale do Ribeira é uma das missoes 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 
li forma de de atuação governa inçado na 

C: 

mental. 

:stado de I -1 Plano de Keg~iFiI'IZaçã~ Fundiária do E 9 ,queo  
Itesp está colocando em prática desde fins de 1997, terá nos seus aspectos 

- 
a gente  do Grito da Terra foi instihiido pelo Governador em 1997. atendendo a uma solicitação da ,,..",. y.. . ldo~ Trabalhadores (CUT) e da Confederação dos Trabalhadores Agrícolas (CONTAG). reunindo 

divenas secretariar de estado, 6rgãos públicas. sindicatos e representantes da saiedade civil. com o objetivo de 
discutir as reinvindicações do movimento social e encaminhar soluções. 

" A  htega do P l m  ertk publicada em "TERRA E CIDADÃOS: Aspectos da Açáo de Regularizaçaião Fundiária 
no Estado de SZo Paulo" - SPnr Codemos Itesp. na 4. 1998. 



técnicos e jurídicos grande esforço do Departamento de Regularização Fundiária, 
mas caberá ao seu Centro de Solução de Conflitos Fundiários o papel da media- 
ção. 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 participação 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 Aquelas 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 pretende iniciar, de forma limpa e com 
os espíritos desarmados. Quem sabe, num próximo Caderno, possamos voltar a 
esse tema com o resultado - que esperamos positivo - dessa nossa atuação. 



ANEXOS 



O Governador do Estado de São Paulo. 

Faço saber que a AssembléiaLegislativadecrerae eu prumuigo a seguinteLei: 

i promulga 
ntegrante d 
le 1933,ep 

ção desta 
le áreas de, 
ela Lei no. : 

Lei, imóve 
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:reto n"5.8: 
160. 
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Art. 1'. Fica a Fazenda do Estado autorizada a alienar p n lote até 
no máximo de 3 (três) módulos nirais a cada rurícula que, individi I com sua 
famflia, venha ocupando e explorando, por mais de 3 (três) anos iniiirriiuviva anteriores 
2 
i 
c 

An. 2". Os interessados, no prazo impronogável de 1 
dias, contados da regulamentação desta Lei, deverão requerer à au' 
os benefícios do artigo anterior, com proposta de compra do lote t 

iio público 
24, de 3 de 

80 (cento I 

toridade co 
: comprov: 
. . .  

8 estadual 
fevereiro 

r oitenta) 
mpetente 
ição: 

I - do atendimento dos requisitos do artigo i". , por meio de oocumentos 
firmados 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 a previsão, em face das 
peculiaridades da região, de seu sustento mínimo indispensável e de seus dependentes 
econômicos; 

NCRA no, 
utigo T. 

$ 

I individual 
I1 - da área do imóvel. com ~lanta e memonal descritivo. aue nossibilitem o 

seu registro 

eço do lote, 
-A- ..-I- r.. 

que não te1 -. :....- a,-- nha sido ani 
:---a >- n. 
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. .  . 
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-L;. valor da tena iiua iaiiyauu pc>ciu iiis~iiuru iuaciutiai ut. Luiuiiiqau L. naiunria rigrana - 
I exercício anterior à apresentação do requerimento a que alude o "I 

a 

, 1". O pretendente do lote terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ,,..,, 
do deferimento do requerimento, para efetu: a t o  do preço. 

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



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

3O.  Provada a incapacidade financeira do adquirente para efetuar o resgate 
nos prazos, previstos nos parágrafos anteriores, o pagamento poderá ser parcelado em 
ate 5 (cinco) anos, reajustando-se o preço inicial de acordo com os índices de correção 
monetária do penodo. 

5 4'. O adquirente responderá pelos impostos. ta: imentos relativos 
ao registro imobiliário. 

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

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

I1 - os litigiosos; 

111 -os inexploráveis; 

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

5 1" bições des tão são compreendidas as áreas com 
restrições ao uau asiiiuia, desde qut  passem 50% (cinqüenta por cento) do 
total de cada lote e atendam os requisitos desta Lei. 

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 
tennos da legislação vigei nte. 

te artigo n 
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Jantes de q 
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Art. 5". É veda< ão prevista ".desta Lei a funcionários e 
servidores públicos, seus c filhos, be... ,v..., proprietários, posseiros ou 
ocn] tso imóvel ualquer ou. 
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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 reveriam ao seu patrim6nio 
as áreas tituladas em desacordo com a legislação vigente. 

Parágrafo único. As situações que possam ser regularizados nos termos 
desta Lei convalidarão a outorga precedente, com a expedição de título definitivo de 
propriedade. 

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

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



devolutas, fica a Fazenda do Estado autorizada a transigir e a celebrar acordos, a fim de 
prevenir demandas ou extinguir as pendentes. 

Art. 10". O Estado poderá adotar a Lei Federal no 6.969 C), de 10 de dezembro 
de 1981, que disp& sobre o usucapião especial de imóveis mrais compreendidos em 
terras devolutas estaduais, no que couber. 

Art. 11". O Estado observará0 limite de 100 (cem) hectares nas legitimações 
de posses em terras devolutas. 

Art. 129 O poder E x e ~ u i . ~ ~ ,  A.u r.-u ,, ,dessenta) dias. regulamentará 
esta lei .  

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

Franco Monroro 
Governador do Estado 



Dispõe sobre planos públicos de valorizaçáo e 
aproveitamento dos recursosfundiários. 

O Governador do Estado de São Paulo. 

Faço saber que a AssembMiaLegislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

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

I - promover a efetiva exploração agropecuária ou florestal de tenas, que se 
encontrem ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente; 

I1 - criar oportunidades de trabalho e de progresso social e econômico a 
trabalhadores nnais sem tenas oucom taras insuficientes paraa garantia de sua subsistência 

§.1". 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 as informações técnicas 
cadasuais sobre sua exploração e aproveitamento. 

Q 2". Para os fins desta Lei, consideram-se recursos fundiários os imóveis 
rurais a qualquer tempo incorporados ao patrimônio 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. 

An. 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 agropecuária ou florestal rentável, capaz de operar segundo padrões 
tecnológicos apropriados; 

I1 - propiciar o aumento daprcdução agrícolae proporcionar ocupação estável, 
renda adequada e meios de desenvolvimento cultural e social a seus beneficiários; 

111 - assegurar a plena participação dos trabalhadores rurais, reunidos em 
:iedades civis de tipo associativo ou cooperativas, em todas as fases de sua 
boração e de sua execuçâo. 



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

I - EtapaExperimental; 

Ii - EtapaDefinitiva. 

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

I - planejamento; 

I1 - seleção de beneficiários; 

Iii - outorga de permissão de uso de terras. 

Art. 5'. (Vetado). 
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I - o prazo, o preço e a periodicidade do pagamento dapermissão, se onerosa; 

ii - a obrigatoriedade da exploração racional, direta. uessoal ou familiar, da 
t e m  pelos permissionários; 

I11 - os encargos eventualmente assumid 
solidariamente responsáveis pelo resiiectivo cum~rimentc 

permissionários 

Art. 9D. A Etapa Definitiv a terá lugar 
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ll - análise da proposta dos beneficiários; 

I n  - 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; 

da moradis i dos beneficiários na localidade; 

i11 -ao cumvnmento de todos os deveres assumiaos aurante a etapa anterior. 
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Art. 12. A con uso de tem a r  meio de contrato, de que 
constarão, obrigat~riamt,..~, de outras .,, .v,,,. estabelecidas pelas partes, 
cláusulas definidoras: 
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da residencia dos ben ia localidade de situação das terras; 

:tado para a concessão, sob pena de 111 - do pagamento do 
resolução do respectivo contrato; 

das terras, IV - da indivisibilidade e da intransf 
sem aumrização prévia e expressa do outorgan 

a qualquer título, 

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



do Estado. com duração máxima de 3 (Ms) 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. 

Ait. 14. A elaboração e o desenvolvimento dos planos públicos de que nata 
esta Lei'ficarão a cargo do Instituto de Assuntos Fundiários, da Coordenadoria Sócio- 
Econômica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e da Procuradoria do 
PatrimBnio Imobiliário da Procuradoria-Geral do Estado, nos limites das atribuições 
conferidas pelo artigo 17 daLei 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. 

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

Franco Montoro 
Governador do Estado 



Lui: 
suas abibuiçõ< 

Dec 

z Antonio I 
:s legais, 

Dispõe .rot 
I- .-_. 
1985. 

o, Governa 

ire a seleç, 
- - r -: ..o 

uu iruoalhadores rurais 
xc W U ~ U  u L X L  ri .4.957, de 30 de dezembro de 

[dor do Esti Paulo, no uso de 

igo I". - O . Arti )r rural no ato de sua regular inscrição à seleção 
prevista no artigo I'. da Lei n". 4.Y5.1, 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. 

5 1". -Não será outorgada autorização de uso de terras públicas, nas hipóteses 
previstas, no migo 13 da Lei na. 4.957, de 30 de dezembro de 1985, a quem não atender 
o requisito do "caput" deste artigo. 

9 2". - A  comprovação de que nata este artigo será efetuada junto ao Instituto 
de Terras, em conformidade com a legislação aplicável à espécie. 

Artigo 2". - O Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania baixará os atos 
necessários ao .eto. correto cu 
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Dispõe sobre os critJrios. condições e proce- 
dimentos para arrecadação de terras em processo 
de discriminação por meio dr 

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no usu uc suari atribuições 
legais, e 

Consideran inda não 
discriminadas no Estaou, ciit cspcciai iiu ruiirai uu raiaiiapaiiciila, 

loque as a( 
#ara sua c, 
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Consideranc ninatórias nos diversos graus de jurisdição 
têm durado dkcadas p mr envolverem grande número de réus. 
demandando perícias "in tucu r curiipiena análise documental: 

Considerando que a longa duração das açóes discrirni d e  gerar 
insegurança que leva a diminuição ou ?t paralisação dos investin ~mdução, 
enquanto permanece a incerteza dominial; 

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

Consideranc :ificação de tais confli pela eliminação das 
incertezas quanto ao com a regularizaçãc I e a promoção de 
assentamentos das famiiias aptas, irro~iciando a distensao social e a retomada dos 
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prazo compatível com a demanda social, decreta: 



Art. 1°São regidos pelas disposições deste Decreto os acordos e transações 
autorizadas pelo artigo 9". daLei n. 4.925"', de 19 de dezembrode 1985, finnadoscomo 
objetivo de arrecadar rapidamente terras em processo de discriminação situadas nos 
perímetros definidos pela Fazenda do Estado. 

$ I" As temas arrecadadas serão destinadas a projetos de assentamento de 
trabalhadores mrais, nos termos da Lei n. 4957 '2', de 30 de dezembro de 1985, que 
disp0e sobre planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, 
administrados pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silvam- 
ITESP, órgão da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

2" As transações e acordos poderão referir-se a im6veis envolvidos em 
ações judiciais de discriminação de terras devolutas ou em processo de discriminação 
administrativa. 

2" A área i ser recebi 
.-. . . . Art. de temas a ida pela Fazenda do Estado em cada 

transação não podera ser inferior a 5W (qumhentos) hectares, exceto nos casos de 
viabilidade socioeconômica para execução de projetos de assentamentos, 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 deve :adada, obr eguinte: rá ser arrec 

1 e cinco pc - 1 - 75% (setentr ir cento), n( ias terras a serem recebidas 
pela Fazenda do Estado d t ~ ~ a ~  agricultávet>, 

2 -nas áreas de interesse ambiental, poderá ser admitida a redução da parte 
agricnltável para 65% (sessenta e 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 crit6rios e condições que seguem: 

1 - as acessões 
seguinte modo: 

tais como casas de residência, instalações 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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I1 - a parte remanescente do particular transigente abrangerá, preferencial- 
mente, a área onde se localizam as acessões e benfeitorias centralizadas: 



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; 

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

A =X 
I +b 

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

V - no caso de ser acordada a abrangência de acessões e benfeitonas centrali- 
zadas pela área a ser recebida pela Fazenda do Estado, esta será calculada 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 acessóes e 
benfeitonas 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 N e V deste artigo, e que servirão de 
base para os acordos, sáo 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 adminismtiva; 

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 corresponderá aos percentuais indicados 
no inciso anterior; 

VI11 - a área a ser recebida pela Fazenda do Estado 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 
50 a cargo da Fazenda do Estado ou de órgão por ela indicado e a construção de 
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Art. 11. Fica criada, junto ao Gabinete do Secretário da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, uma comissão de caráter consultivo com atribuição de se manifestar sobre 
cada proposta de acordo, tendo a seguinte composição: 

I - 1 (um) representante do Gabinete da Secreta 
Cidadania. aue exercerá a oresidência; 

(um) reprt 
. . .  

a Procuradoria Geral do Estado; 

2 (dois) representantes do Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
"José Gomes da Silva" - ITESP, aos quais caberá a relatona dos processos; 

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

V - 2 (dois) representantes da sociedade civil, sendo 1 (um) das entidades 
ligadas ?i agricultura, e 1 (um) das entidades que tratam da questão agrária, convidadas 
pelo Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

Art. 12. No exame de cada caso, a Comissão, além das condições e critérios 
estabelecidos neste Decreto. levará em conta os seguintes fatores: 
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13. Com o parecer da Comissáo e a decisão do Secretário da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, o processo será encaminhado 2 Procuradoria Geral do Estado 
para as providências complementares. 

Art. 14. As disposiçóes deste Decreto aplicam-se, no que couberem, as 
iransações propostas em processos de discriminação administrativa, 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. 

Art. 16. Este de :creto entra rá em vigor na data da sua publicação. 

Mário Covas 
Governa %do 



Capitulo III 
Da Política Agncola e Fundiária e da Reforma Agrária 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel mral que não esteja cumprindo sua função social. mediante 
previa e justa indenização em títulos de dívida agrária, com clausula de preservação do 
valor real, resgatáveis no prazo de ate 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, 
e cuja utilização será definida em lei. 

5 1". As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em diieiro. 

8 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. 

5 4". O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida 
agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrána 
no exercício. 
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$ f. São isentas de impostos feder is e municipais as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para 1 ma agrária. 

Art. 185. São insuscetíveis de d e ~ a ~ i u ~ i i ~ ~ a o  para fins de reforma agrária: 

I - a  pequena e média propriedade ~ r a l ,  assim definida em lei, desde que seu 
proprietáno não possua outra: 

U - a propriedade improdutiva. 

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva 
e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 



Art. 186. A função social 6 cumprida quando a propriedade ~ r a l  atende, 
simultaneamente. segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
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An. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica e estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 
de autoriza$ão 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 
rural, não superior a cinqüenta hectares, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á propriedade. 

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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JE É O ITESP 

3 Estado de São Paulo "José C Silva" 
foi cnaao pelo uecrero csuauai n." 33.133, de 15 de março de IYYL, reunindo 
6rgãos já existentes com atuação nas questões agrária e fundiária do Estado de 
São Paulo. Recebeu recentemente o nome de José Gomes da Silva, em ho- 
menagem àquele que, grande defensor da reforma agrária, iniciou a participação 
estadual sistemática nessa área, criando o embrião do que hoje é o Itesp. 

Atualmente, o Instituto de Terras é o responsável pela execução da 
política agrária e fundiária do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania. Tem em sua estrutura cinco áreas técnicas, cuja atuação 
engloba diversas atividades envolvendo as terras públicas do Estado. 

O Centro de Solução de Contiitos Fundiários atua na mediação 
de todos os conflitos pela terra no Estado, intennediando as negociações entre as 
famílias sem-terra e osórgãos competentes em cada caso, cadastrando e analisando 
o p e ~ l  sócioeconômico das famílias, suas necessidades básicas e reivindicações, 
gerando um banco de dados sobre a situação jurídica, agronômica e social em 
litígio. Tem como filosofia o respeito as diferentes organizações sociais, a 
identificação das demandas e a busca de possíveis soluções para os conflitos, de 
modo a evitar a violência. 

O Departamento de Regularização FundiAna realiza os trabalhos 
técnicos de regularização de terras estaduais e municipais, identificando e 
demarcando terras devolutas, elaborando os planos de legitimação das posses ate 
100 hectares e propiciando a arrecadação de áreas para assentamento. Tem 
como fundamento contribuir para fixar o homem ao campo através da segurança 
dominial e da adequada destinação de terras públicas, utilizando a regularização 
fundiária como instrumento de desenvolvimento regional. 

A Assessoria Especial para Quilombos, criada em 1997, atua na 
identificação, demarcação, regularização e titulação das comunidades de rema- 



nescentes de quilombos em áreas devolutas do estado, com uma política de apoio 
as comunidades, buscando o seu desenvolvimento sócio-econômico, de forma 
sustentável, respeitando e valorizando suas tradições e manifestações culturais. 

O Departamento de Assentamento Fúndiário é o responsável pela 
implantação da política de assentamentos estadual, incluindo a administração e 
assistência técnica aos assentamentos estaduais e federais, além do 
desenvolvimento de diversos programas de apoio aos assentamentos, visando a 
diversificação da produção e o fortalecimento da agricultura familiar. Tem como 
fdosofia o modelo de construção participativa da nova comunidade de agicultores 
agora assentados, buscando tomá-los produtores autônomos e viáveis, resgatando- 
lhe 

ição e 
capacitapo ae assenraaos e recnicos ao itesp, amves oe cursos organizaaos em 
parceria com lades e organizações não governamentais, ministrados 
diretamente I amentos, além de outros eventos e atividades ligadas a 
discussão da pounca amáriae ao aoerfeicoamento profissional. O Centro também 
é responsável lentos 
produzidos p 

nização de 
pmfission 
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Escritórios do ITESP 
Em São Paulo 

Av. Brig. Luis AntBnio, 554. Centro, 01318.000 

Telefones 

Gabinete: (01 1) 239-2575 
Solução de Conflitos: (01 1) 232.0933 r 1400 

Reqularizacáo: (01 1) 232.0933 r 1600 
~uilombos: (0; 1) 232.0933 r 1514 

Assentamento: (01 1) 232.0933 r 1200 
Capacitaçao: (01 1) 232.0933 r 1700 

No interior 
Assentamento Fundiário 

Itapeva: (O1 5) 975.1 068 
Sorocaba: (01 5) 232.0860 

Araraquara: (016) 222.7400 
Andradina: (018) 722-6770 
Promissão: (014) 541.1 100 

Pres. Venceslau: (018) 271.5999 
Rosana: (01 8) 284.1 150 

Mirante do Paranapanema: (018) 291.1 121 
Teodoro Sampaio: (018) 282.1 178 
Pres. Bernardes: (018) 262-1301 

Regularização Fundiarla 

Pariquera-Açu: (01 3) 856.1 741 
Eldorado: (013) 871 1274 
Registro: (013) 821.6008 
lguape: (013) 841.1626 

CananBia: (01 3) 851.6253 
Cajati: (013) 854.1721 

Barra do Tuivo: (01 5) 577.1 174 
Sorocaba: (01 5) 232.0860 
Iporanga: (015) 556.1221 
Guapiara: (01 5) 547.1234 
Taubaté: (01 2) 233.2709 

Presidente Prudente: (018) 221.1505 
Mirante do Paranapanema: (01 8) 291.1766 

Presidente Bernardes (018) 262.1324 
Ubatuba: (012) 432.6000 

Paraibuna: (01 2) 374.0762 
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-4 RETRATO DA TERRA: ,,., TERRAECIDADÃOS: 
Perfil ski~eeonômico dos Aspectos da A@o de 
Assentamentos do Regularizaqio Fundiária 

O i Estado de São Paulo / no Estado de São Paulo 

WNTALVERDE: TÉCNICAS E RUMOS: 
Plano de Recuperapo Sistemática Aplicada ao 
Ambienta1 nos Assentamentos Cadastro Técnico Rural e 
do Pontal do Paranapanema Demareaçáo de Assentamento 

NEGROS DO R I B m  
Reconhecimento Etnico e 
Conquista do Território Situações de Conflito 

Nome: -------- 
irro: . . Cic lade: 

. n .' *. 
nail: 

CEP: . .- ... e , ".,"., . e Te1 , .~ .. . . -~ ~ . 

Fa: ,. 

Área oe aruc - . ~ . ~ . .  , , . , ,. ' ' .' , " '.-ti. -. ..., ' 

Data: . . Assinatura: ~ . ~ , . ~  ~ . . ~ . . .., . ~. ~h .. 

PARA SOLICITAR SEü EXEMPLAR, ENTRAR EM CONTATO COM: 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
"JOSE GOMES DA SEVA" 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - CEP 013 18-000 -São Paulo - SP 
Tel. (01 1) 232-0933 -ramal 1700 - E-rnail: itespccta@uol.corn.br 






