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H

á cerca de dois anos alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais e outras organizações da região do Baixo Tocantins vêm tentando, pela
sua organização e com o apoio da FASE Amazônia e do Ministério
Público Estadual, enfrentar um problema estrutural que tem impedido aos
mesmos o acesso às políticas públicas que lhes garantam viver dignamente
com suas famílias e sem que sofram qualquer tipo de violência. Trata-se da
situação das terras dos municípios da região que ao longo de décadas vêm
sendo distribuídas independentemente do fato de estarem ou não ocupadas anteriormente por famílias de trabalhadores(as) rurais, populações tradicionais
ou migrantes antigos e novos.
Essa situação tem conquistado maior visibilidade graças à luta dessas organizações, frente aos conflitos que envolvem as populações tradicionais e os
povos daquela região. Entre as reivindicações apresentadas pelos(as) trabalhadores(as) que defendem o fortalecimento da agricultura familiar, a agroecologia e os mercados institucionais para essa produção, a regulamentação
dos títulos ou regularização fundiária das terras ocupadas tem adquirido uma
importância fundamental em suas pautas, sem que obtenham êxito junto aos
órgãos justificado pela complexidade institucional referente aos ditos papéis.
O Jornal ALDEIA traz contribuições valiosas ao debate desse grave problema, a partir da entrevista realizada com o professor Girolamo Treccani, Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, pelo NAEA-UFPA,
Mestre em Direito pela UFPA e Especialista em Planejamento do Desenvolvimento Regional, pelo NAEA-UFPA, atualmente é professor da Faculdade
de Graduação e Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de
Ciências Jurídicas da UFPA, nosso conhecido Jerônimo.
Ele inicia a entrevista, afirmando que os problemas relativos à ocupação da
terra são históricos e que a apropriação ilegal de terras públicas (“grilagem”),
por sua vez, é marca registrada no nosso país. Exemplifica que, segundo o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), mais de 100 milhões de hectares de terra no Brasil apresentam os mais variados problemas documentais.
Desse total cerca de 90 milhões se localizam na Amazônia. Portanto, diz Jerônimo, a discussão sobre a legitimidade e legalidade dos títulos de terra não é
exclusiva do Baixo Tocantins.

Entrevista com Girolamo Treccani

O ALDEIA perguntou, então,
como os órgãos têm respondido às diferentes reivindicações
das organizações do Baixo Tocantins, tendo em vista as enormes dificuldades dos mesmos
para emitirem os documentos
“legais” das terras onde vivem
as famílias de agricultores(as)
familiares e/ou comunidades
quilombolas, entre outros.
“Desde os tempos do Brasil
Colônia, foram emitidos os
mais diferentes documentos”, lembra Jerônimo. Informa ainda que uma Portaria do
MDA publicada três anos atrás
informava que o Sistema de
Regularização e Titulação de
Terras apresenta 15 tipos diferentes de documentos de terra,
mas este mesmo documento
reconhecia como válidos: “outros que porventura tenham sido emitidos pelo Incra e não constam da
lista”. O que chama atenção nisso é que o governo federal não tem a menor
ideia de quais e quantos documentos foram emitidos ao longo da história.
Jerônimo destaca na entrevista que com o avanço do monocultivo do dendê
no Baixo Tocantins, a forma como tem se dado a transferência de terras públicas ou particulares bagunçou ainda mais a já caótica situação fundiária. Esse
problema se arrasta desde o período colonial, em que predominaram as grandes concessões, em especial as cartas de sesmarias. O problema continuou no
período imperial quando milhares de “registros do vigário” foram realizados
sem os devidos cuidados de se certificar sua origem, pois eram registrados se
baseando nas declarações dos pretendentes. O mesmo aconteceu com a entreSérie Entrevistas sobre a Amazônia
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Como acima foi dito, em resposta às reivindicações por regularização fundiária feitas pelos STTRs e outras organizações, uma grande dificuldade é saber
quais tipos de títulos foram emitidos. Há mais dificuldade ainda para saber
quantos títulos, em nome de quem estaria a terra, aonde ficaria ou qual seria o
tamanho da terra titulada. Diversos estudos de pesquisadores dão conta de que
o documento mais importante nesse contexto é o chamado “Título de Posse”.
O Título de Posse foi criado pelo Estado do Pará logo depois da Constituição
Federal de 1891. Esta dizia que as terras devolutas que se localizavam fora
da faixa de fronteira pertenceriam aos Estados. Por isso as populações que
ocupam a região estão reivindicado do governo do estado que regularize suas
terras. A ausência desta documentação viola direitos fundamentais das populações da região, suas culturas e seus territórios.
ga das terras para os estados. Até muito recentemente, os ditos donos destes
papeis buscavam sua validação como se fossem documentos de propriedade.
Nas últimas décadas a terra vem se constituindo num componente importante das complexas relações sociais na nossa região, causa de muita violência,
como os assassinatos de lideranças, queimas de casas e roças, despejo de lavradores(as). Nosso entrevistado defende a posição jurídica que, desde o começo do processo de ocupação do Brasil, a terra era pública.
Com a conquista do Brasil por parte de Portugal, qualquer direito anterior
sumiu do mapa. A própria titularidade das populações indígenas não se concretizou em propriedade, embora hoje a nossa Constituição reconheça a posse permanente das terras que eles ocupam. “Em um momento qualquer de
nossa história, alguém do Poder Público deu um documento para quem
se diz dono de determinada área. Portanto, cabe a este provar tal propriedade e não o contrário”, afirma Jerônimo. Esse fato deve estar na base
da construção das estratégias dos movimentos do Baixo Tocantins no sentido
de exigir do Poder Público (ITERPA, INCRA, Secretaria do Patrimônio da
União, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual e Federal) que obrigue os que se dizem donos de terra
a apresentarem este documento que comprova o legítimo destaque daquele
imóvel do patrimônio público.

Considerando que o direito de propriedade particular tem origem em
documentos expedidos pelo Poder Público, a falta de informações e as
informações truncadas favorecem a grilagem e estão na base da desarticulação entre os órgãos fundiários.

“É difícil se ter uma ideia do número desses documentos. Há
20 anos atrás alguns autores diziam que existiriam 30 mil
Títulos de Posse. O Provimento nº 13, em 2006, do nosso Tribunal, fala em 60 mil. O ITERPA, ainda na década passada,
dizia que 10% desses títulos teriam sido ‘legitimados’ – a pessoa comprovava que tinha trabalhado a terra, que a havia
demarcado e que tinha pago o valor da terra. Com esses três
elementos, o Es¬tado legitimava o imóvel e transformava o
Título de Posse em pro¬priedade. E então o ITERPA vem e
diz: ‘Apenas 10% era legitimado’, mas seria 10% de 30 mil
ou de 60 mil?”, indaga Jerônimo.
Segundo Treccani, em vários municípios parece ocorrer algum tipo de “mágica”. No município de Portel, por exemplo, o cartório conseguiu a proeza de
transformar 60 mil hectares em 600 mil; imóveis com 100 hectares acabaram
Série Entrevistas sobre a Amazônia
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se transformando em 1.000 hectares, outros de 200 “cresceram” ainda mais.
Ainda de acordo com Jerônimo, o Tribunal de Justiça do Estado tem conhecimento dessas “mágicas” há mais de dez anos.

No que se refere aos quilombos, a situação é ainda pior: o Pará que nas
últimas duas décadas tinha sido o estado que mais reconheceu territórios
quilombolas, em mais de três anos só expediu dois títulos.

Para o entrevistado, se a Biofarma, a Agropalma ou a Biovale quiserem de
fato trazer o progresso, como afirmam, devem se sujeitar à nossa legislação e
não comprar documentos de valor jurídico duvidoso. Por outro lado, é preciso
discutir se é bom ou não o governo dar de 5 a 10 mil hectares para uma essas
empresas, assim como para várias outras empresas que estão também atuando
nessa região ou regularizar as terras em favor de populações tradicionais e
agricultores familiares.

Ao fazer estas indagações, Jerônimo pretende ressaltar que o problema é fácil de ser entendido, pois como ele mesmo explica, as terras de assentamento
ou de quilombo representam títulos coletivos, inalienáveis, que não estão mais
no mercado, não podem ser mais vendidas. Sendo assim, a estratégia de não
se titular quilombos e de não se criar assentamentos é para justamente fazer
com que essas terras entrem no mercado. “Quando se reconhecem os direitos territoriais destas populações tradicionais (quilombos, ribeirinhos e
agroextrativistas), nós adotamos uma outra configuração jurídica, que
retira estas essas terras do mercado. E é lógico que não interessa ao Agronegócio, sobretudo ao Dendê, esse tipo de realidade”, afirma Jerônimo.

Por que o ITERPA tem criado problemas para regularizar as terras das comunidades quilombolas e
outras áreas coletivas?
Como o senhor avalia a atuação do INCRA, ITER“Existem mais de 40 ou 50 processos de PA e SPU naquela região? Eles trabalham de maneicriação de Projetos de Assentamento da ra articulada?
Agricultura Familiar que estão parados no
ITERPA. Na administração da Ana Júlia,
foram criados mais de 20 projetos em todo
o estado. Na atual administração, apenas 2
e só no município de Dom Eliseu. O artigo
239 da Constituição do Pará determina que
deve ser priorizada a pequena produção
e o abastecimento alimentar, bem como a
criação de ‘assentamentos agrários voltados para o abastecimento urbano’. Por
que será que não se obedece a constituição? Se é prioritariamente destinado a
projetos de assentamento, por que o atual
governo não está criando assentamentos?”

“Eu não vejo uma conjugação de esforços do Governo Federal e Estadual nesse sentido. A grande questão é que, diante de uma confusão documental tamanha, como me expressei há pouco, qual é o único caminho: o
poder público estadual e federal se juntarem e trabalharem em parceria.
Se não for desse jeito, não será possível combater a grilagem e atender as
demandas dos trabalhadores(as) ruaris”.
Segundo o entrevistado, a questão fundamental nesta problemática é que,
em vários projetos de assentamento criados por INCRA e Secretaria do Patrimônio da União há 10 anos nos municípios mais próximos de Belém, como
Abaetetuba e Igarapé-Miri, se permitiu criar métodos de cooperação entre os
assentados, dando condições aos moradores dessas áreas terem acesso a assistência técnicas e infraestrutura, a fim de que não dependessem de empresas
que estão comprando terras. “Só uma ação integrada desses órgãos é que
Série Entrevistas sobre a Amazônia
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pode, de fato, adiantar alguma coisa. Caso contrário, se continuarem a
trabalhar de forma desarticulada, isso favorecerá a ‘confusão’ existente
e, por conseguinte, aqueles que querem se aproveitar dessa ‘confusão’”.
Outro elemento importante a ser levado em consideração é a obrigação
das prefeituras comprarem 30% da merenda escolar diretamente de organizações de trabalhadores(as) rurais. Esta política prevista na legislação federal fortaleceria a agricultura familiar garantindo mercado para
sua produção. Além disso nossas crianças teriam uma alimentação saudável e regional.

A expansão do monocultivo do dendê tem agravado
a situação fundiária no Baixo Tocantins? Por quê?

“Se nós perguntássemos hoje para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou para a SAGRI, ou para a EMATER quanto dendê foi plantado
na região, ninguém saberia responder. Isso é muito preocupante, porque
se trata de uma árvore exótica, que requer uso maciço de defensivos agrícolas – que prefiro chamar de agrotóxicos, pois este é o nome que ele merece – em uma região diferente de Mato Grosso, onde existe muito mais
espaço de terra contínuos, mas com menos rios; ao contrário da nossa
região, cheia de rios, igarapés e furos. Ninguém fez estudos sobre os impactos desses agrotóxicos na Amazônia, ninguém sabe quanto dendê foi
plantado e quanto veneno foi jogado na terras e nos igarapés”.
Segundo Jerônimo, na Malásia e Indonésia surgiram leis ambientais devido
a concentração de propriedade através do dendê. Isso obrigou o governo daqueles países a declarar uma moratória, assim que foi percebida a gravidade
da situação. No entanto, Treccani afirma que no Brasil não existem ainda estudos consolidados sobre isso. E é fundamental que a sociedade saiba quanto
de dendê foi plantado, a localização das plantações e a quem pertencem. Jerônimo revela ainda que os trabalhadores que assinam os contratos com essas
empresas praticamente se tornam empregados delas, não de forma jurídica,
mas agregando-se de maneira a não ter quase nenhum aproveitamento de sua

própria terra. “Está iniciando a acontecer aqui o que ocorre há algumas décadas na região sul do país onde algumas empresas fazem contratos com
quem cria porcos, com quem cria galinhas, ou com quem produz fumo. A
pessoa é proprietária da sua terra, mas se cria uma relação de dependência tão grande com essas empresas que, na prática, os trabalhadores(as)
se tornam empregados delas”, completa.
Tal situação requereria maior fiscalização e análise por parte do Ministério
do Trabalho, pois se criam verdadeiras relações de dependência dos agricultores em relação às empresas. Dessa forma, seria imprescindível que houvesse
um acordo de cooperação entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal e
mais 30 órgãos federais e estaduais, sejam fundiários, como ITERPA, INCRA
e Terra Legal, sejam ambientais, como SEMA e ICMBIO, para que se tenham
instrumentos que nos ajudem a verificar qual é de fato o uso destas terras. “Se
Série Entrevistas sobre a Amazônia
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fizermos uma junção de todas essas informações, junto com as que estão
registradas cartórios, convidando para essa discussão, as Corregedorias e
a própria presidência do Tribunal, qual será o resultado? Aí sim, se terá a
possibilidade de fazer uma política de combate à grilagem, recuperando
para o patrimônio público o que foi registrado indevidamente e, se for o
caso, decidir o destino das terras públicas”.
O que mais preocupa é que, nos últimos anos, títulos bons e muitos “papeis
podres”, como simples escrituras de posse, estão sendo comercializados aumentando os conflitos no campo.
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A Constituição Federal é respeitada no que tange à
regularização de grandes áreas para as empresas?

“Este é um ponto que não é possível responder. Por exemplo, em Barcarena, o que se escuta, e ainda não há provas sobre isso, é que alguém
que se diz representante dessas empresas que plantam dendê já chegou
a dizer que: ‘se vocês plantarem dendê, nós ajudaremos vocês no Terra
Legal e no ITERPA, para que o processo de regularização fundiária de
vocês ande mais rápido’”. São informações muito graves que merecem
ser investigadas.

O que Jerônimo também aponta é que, apesar da nova Lei de Acesso à Informação, de novembro de 2011, a divulgação das informações sobre as áreas
que são vendidas para essas empresas ainda precisam ser mais transparentes.
Segundo Treccani, existe ainda uma grande diferença entre o conteúdo disponibilizado nos sites dos órgãos fundiários e ambientais. Diz ainda que o site do
Terra Legal (http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/Institucional/acompanhamentoacoes) apresenta as informações mais completas, com dados sobre
todos os processos em tramitação, localização dos processos, títulos, tamanhos, nomes, etc. No site do INCRA (http://acervofundiario.incra.gov.br/
i3geo/interface/incra.html?qb291r11uitpfhivng4r8b8k90), se podem ter
as informações relativas a localização dos processos de quilombos, assentamentos, terras indígenas, unidades de conservação, imóveis arrecadados ou
desapropriados, etc. Espera-se que informações mais detalhadas possam ser
fornecidas pelo Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF (https://sigef.incra.
gov.br/), lançado recentemente pelo Ministério do desenvolvimento Agrário.
Enquanto isso, no site do ITERPA (www.iterpa.pa.gov.br), não existe a mesma disponibilidade e transparência de dados. Só pode ter acesso ao espelho
dos processos em tramitação quem tem o número do mesmo. As informações
relativas a assentamentos federais e estaduais e unidades de conservação estão desatualizadas há mais de três anos. Todos sabem da dificuldade de se ter
acesso á legislação agroambiental, infelizmente o ITERPA retirou a mesma de
seu site. “É fundamental que a sociedade diga: ‘Eu tenho o direito a saber!
Existe uma lei que está em vigor que me dá o direito de saber tudo aquilo
Série Entrevistas sobre a Amazônia
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que é patrimônio público’. A terra não é do ITERPA. A terra é do Estado.
Portanto, a terra é nossa. Todos os imóveis que qualquer um neste estado
pretende comprar, é direito da sociedade saber”, orienta Jerônimo. E ainda
complementa: “É fundamental, no meu entender, uma coisa que infelizmente ainda não está na Constituição, que é colocar um limite à propriedade. Por que Daniel Dantas, dizem alguns, em 3 ou 4 anos comprou 500
mil hectares no sul do Pará?
Hoje a lei permite isso, mas
por que ele pode ter 500 mil
hectares?” Enquanto isso o
‘trabalhador(a) rural’, o ‘sem
terra’ não conseguem nem
um lote de poucos alqueires”.
Portanto, espera-se que todos
os dados desses órgãos, sendo
federais ou estaduais, pois a
Lei de Acesso à Informação é
igual para ambos, e de cartórios sejam divulgados de maneira mais versátil e que sejam mais acessíveis
a qualquer pessoa interessada. Tudo deve estar registrado. Como o próprio
entrevistado questiona, a quem esse jogo de esconde-esconde interessa? Com
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certeza não à sociedade e nem
aos trabalhadores(as) rurais ou
a quem queira defender a Amazônia.

O que poderia ser
feito para enfrentar
de maneira decisiva
o problema fundiário?

“Todas as vezes que vou conversar com algum sindicalista, ou que vou
ao interior e converso com as pessoas, digo o seguinte: ‘Cada sindicato
deveria ter computador. E todos eles agora têm computador. Então, por
que não capacitamos a ter no computador de cada sindicato todas as Unidades de Conservação que existem nesses municípios, todas as terras indígenas que existem nesses municípios, todos os projetos de assentamento
federais, estaduais e de qualquer outro tipo, todas as áreas tituladas em
favor de particulares, todos os registros cartoriais?”

Série Entrevistas sobre a Amazônia

7

A Regularização Fundiária na Pauta dos Movimentos Sociais do Baixo Tocantins e o
Título de Posse como Estratégia dos Movimentos Sociais

Entrevista com Girolamo Treccani

Nos últimos anos, o governo estadual adotou uma política de incentivo
ao Cadastro Ambiental Rural. No começo de abril de 2014, o site da SEMA
(www.sema.pa.gov.br) apresentava mais de 113 mil imóveis cadastrados: é o
melhor desempenho do Brasil. Jerônimo sugere que todos os imóveis, inclusive os territórios quilombolas e as terras ocupadas
pelos agricultores familiares,
sejam cadastradas façam seu
CAR para garantir sua regularidade fundiária e ambiental.
Segundo Jerônimo, todas
essas informações são públicas e, por isso, os sindicatos
deveriam dispor disso “na
palma da mão”, auxiliando-os na formação das políticas públicas. Com relação
ao dendê, Jerônimo diz não
ser possível que se plante
uma árvore sequer sem que a EMATER não emita a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).
Ele questiona ainda a ausência de informações pertinentes nos sites da SEMA
e da EMATER (www.emater.pa.gov.br) de quantas DAPs foram emitidas,
para quem se destinaram e a razão de cada uma, já que se tratam também de
informação pública.
“Essas informações têm que fazer parte do dia-a-dia da sociedade e,
em especial, dos sindicatos, que são os representantes maiores dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. De posse disso, aí sim, dá para
or¬ganizar as políticas públicas em suas diferentes dimensões. Penso que
esse é um passo fundamental”, finaliza.
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A

Série Entrevistas sobre a Amazônia é uma iniciativa da ONG FASE Programa Amazônia, com o
apoio da Fundação Heinrich Böll (HBS) e da Fundação Ford (FF). Ela tem como objetivo divulgar ideias,
posicionamentos e/ou avaliações de lideranças de
movimentos sociais, pesquisadores(as) e de membros
de ONGs acerca de temas que consideramos relevantes para o melhor conhecimento das novas dinâmicas socioterritoriais em andamento na nossa região,
bem como de experiências coletivas executadas por
organizações da sociedade civil e que merecem ser
conhecidas mais amplamente.
Dessa forma, esperamos contribuir para a construção e/ou fortalecimento de um pensamento crítico sobre o modelo hegemônico de desenvolvimento imposto à Amazônia, da democracia e de suas instituições e
a afirmação de direitos individuais e coletivos.
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