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GERALDO MULLER

A questão da Constituinte surge, numa sociedade, quando as re-
gras do jogo são consideradas inadequadas pelos atores sociais e, portan-
to, os processos sociais em curso não mais são pertinentes ou não mais
são adequados a essas normas. A Constituinte, assim, pode ser tomada
como uma conjuntura social muito específica, na qual a estrutura come-
ça a sofrer remodelações. O que, afinal de contas, busca a Constituinte
é atualizar, readequar as regras de um jogo que se quer democrático e
são elas que vão encontrar, nos processos sociais, precisamente, o seu
conteúdo. Não são as regras que vão definir o jogo: são os processos so-
ciais que vão ganhar forma de regras do jogo e delimitá-lo. E, evidente-
mente, na Constituinte, o que está em discussão é a cidadania. Esse é o
ponto fundamental: como se pode, através de uma Constituinte, trans-
formar os cidadãos? A idéia de cidadania brota da junção de três di-
reitos fundamentais: o direito civil - aquela velha estória de ir e vir; o
direito político - de votar e de ser votado, ter assembléia, representa-
ção; e o direito social - de alimentação, habitação, educação - que é
uma conquista recente, mesmo para os países desenvolvidos. Só assim
temos o cidadão. Acontece que os nossos processos sociais não têm,
por um lado, muito que copiar da herança histórica européia ou norte-
americana. Por outro lado, esses processos, no Brasil, não se deram
num jogo chamado concorrencial, onde, de fato, pequenos grupos dis-
putam, entre si, posições de mercado e posições políticas. Temos, a
partir dos anos 50, a predominância de grandes blocos, seja de capital,
seja de idéias: é o capitalismo oligopólico. Vimos a chamada moderni-
zação agrária dos últimos 20, 25, 30 anos. Ë impossível concordar com
essa modernização, tal qual foi feita. Ë sob esse prisma que se deve
considerar a questão agrária e a Constituinte. Como é que entra o ele-
mento agrário no fabrico possível dos cidadãos contemporâneos, no
Brasil? Tenho algumas questões, que gostaria de nomear. Um dos ele-
mentos fundamentais está no fato de que, hoje, o país é predominante-
mente urbano e industrial. Essa questão tem uma centralidade, que é
capaz de articular processos e sobre os quais é necessário tecer conside-
rações jurídicas. Como imaginar a mudança no patrimônio fundiário
nacional, que é imenso, visando à criação de empregos? Como a refor-
ma agrária pode criar empregos, quando toda economia oligopólica é
responsável, por sua natureza, pela diminuição do emprego produtivo,
seja na indústria ou na agricultura? Além disso, não se pode voltar as
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costas para o progresso técnico; também não vale a pena enfrentá-lo
de peito aberto. No que consistem, afinal de contas, as tais alternativas
tecnológicas? Temos uma oposição muito clara entre duas correntes
ideológicas: de um lado, temos uma idéia neoliberal, que pretende
deixar para as chamadas forças do mercado, como de fato são os gran-
des lotes, o papel de, remexendo a estrutura fundiária, mexer com a
questão agrária, patrocinar o fabrico da cidadania; de outro, temos uma
corrente que acredita que, sem a intervenção do Estado, isso é impos-
sível, dentro dos padrões oligopólicos existentes. Isso requereria uma
dualidade de mercado. Será que só existem essas duas formas de pres-
são, não há uma terceira? Essas são algumas questões que, acredito, os
presentes aqui irão tratar.

SÕNIA HELENA NOVAES GUIMARÃES MORAES

A Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA está ini-
ciando o projeto "Constituinte e Questão Agrária", que tem uma série
de vertentes a serem analisadas, justamente para termos uma posição
mais aprofundada e não ficarmos apenas defendendo essa ou aquela cor-
rente, aquilo que deve ou não ser incluído na Constituição, ou detalhan-
do excessivamente algumas matérias que não são essenciais como suges-
tões para a Constituinte. Pretendemos analisar, num primeiro momen-
to, o instituto da posse, dando-lhe um relevo diferente do que é dado
hoje, na nossa legislação e sugerir formas novas de apropriação da pro-
priedade rural, formas novas de uso da terra. Um outro aspecto que
iremos discutir, é uma avaliação crítica dos institutos da posse, da pro-
priedade no Brasil atual.

Hoje, o que temos a apresentar é apenas uma preliminar desse
projeto, pois estamos ainda preparando essa primeira vertente, sobre a
posse e a propriedade. Gostaria de levantar dois aspectos sobre a ques-
tão: um deles é o que seria a Constituição ideal para o trabalhador, aqui-
lo que ele realmente almeja, embora talvez isso não seja possível nessa
Constituinte, já com defeitos em sua própria origem. Além disso, nem
mesmo uma lei vai mudar todo o país, toda a sua estrutura. Em segun-
do lugar, consideraremos aquilo que talvez seja o possível dentro do que
nós temos no nosso Direito, no nosso sistema e dentro da conjuntura
política.
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No plano ideal, discutiremos os princípios fundamentais relativos
à questão agrária, baseados numa total reformulação do conceito e no-
ção de posse e propriedade, de forma a se abolir o atual sistema fun-
diário. Abolindo-o numa perspectiva privada e consagrando-o numa
perspectiva de interesse coletivo e de responsabilidade social. Acho im-
portante, quando se fala em terra, pensar-se não só na terra rural, mas
também na terra urbana, como bem natural não reprodutível, que deve
ser preservado em benefício de toda a coletividade, acima das diferenças
individuais. Esses são princípios básicos, que nortearão as discussões
dessa Constituinte. Deve-se garantir também o acesso à terra, em si-
tuação de estabilidade, para a produção de bens indispensáveis à melho-
ria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais, ou seja, criar-se a pos-
sibilidade do acesso à terra e, não, o acesso à propriedade da terra. É
muito mais importante discutir o acesso à terra do que, propriamente, o
direito de propriedade individualista, como nós temos hoje nas leis bra-
sileiras. Deve-se garantir a posse agrária, através da definição expressa
e fundamentda no conceito do trabalho produtivo direto, familiar ou
comunitário. Hoje, a Constituição garante, como direito fundamental,
o direito de propriedade e, alega-se inclusive, esse direito de proprieda-
de tão arraigado, contra qualquer proposta de reforma agrária, por mais
tímida que seja. O que estamos lutando por incluir nessa Constituição
ideal é exatamente a garantia do acesso à posse agrária e, não, à proprie-
dade. Assim, não se garantiria mais o direito de propriedade nas garan-
tias individuais, mas sim, se garantiria o acesso à posse, o acesso do tra-
balhador à terra. A garantia do direito individual de propriedade da ter-
ra poderia ser incluída no texto constitucional, apenas no que diz res-
peito aos pequenos produtores que possuem uma atividade agrária efi-
ciente, de acordo com suas necessidades e como instrumento de seu tra-
balho, fixados os limites máximos, ou seja, um módulo máximo de
exploração, por qualquer proprietário, dentro dos planos de reforma
agrária.

Um outro aspecto seria, já num outro contexto, a garantia abso-
luta do direito de propriedade aos pequenos proprietários, quando hou-
vesse desapossamento ou desapropriação por utilidade pública. Esses
são os casos, por exemplo, de barragens, os casos em que o poder pú-
blico tem que deslocar populações que muitas vezes são indenizadas de
forma injusta. O pequeno posseiro ou pequeno proprietário, com o
valor da indenização, não consegue obter uma terra de nível razoável ou
similar à que ele tinha e, muitas vezes, não tem condições de se defen-
der. Nesses casos específicos, estaria garantido totalmente seu direito,
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não através do ressarcimento, através de títulos ou indenização, mas,
sim, mediante reassentameto dos agricultores em áreas equivalentes, em
regiões contíguas ou próximas da área de intervenção, indenizados, em
dinheiro, todas as benfeitorias. Só assim poderiam ser feitos projetos
de grandes obras públicas.

Outra questão muito em voga é a defesa de alguns juristas de que
a Reforma Agrária deve ser apenas mencionada no texto constitucional.
Nós temos visto, em vários textos de outros países, que a reforma agrá-
ria, quando é realmente uma proposta para ser levada adiante, e é efeti-
vamente um programa de governo, vem quase detalhada na Constitui-
ção. Isso nós podemos ver na Constituição Portuguesa, na Constituição
da Nicarágua e, parece-me, na Constituição do México. Nesse detalha-
mento, devem ficar bem especificados os objetivos da Reforma Agrária.
Assim, no capítulo 'Da Ordem Econômica e Social", deveria estar o
projeto de Reforma Agrária, não apenas como menção à desapropriação
de terras improdutivas, mas como um anteprojeto efetivo de Reforma
Agrária, quanto: a) aos seus objetivos; b) ao conceito de apropriação
e uso da terra, conforme mencionei anteriormente; c) à forma de elimi-
nação gradativa das propriedades que não atendam às necessidades só-
cio-econômicas do país, através de processos expropriatórios diferen-
ciados, podendo a lei definir as condições de indenização ou a requisi-
ção, sem indenização, no caso de abandono injustificado da terra ou
concentração abusiva (esses últimos seriam casos, praticamente, de con-
fisco); d) à competência complementar aos Estados e Municípios para a
desapropriação, por interesse social, para fins de Reforma Agrária; e) à
definição de formas preferenciais de exploração comunitária da terra;
f) à definição de formas transitórias de exploração da terra alheia (os ar-
rendamentos, parcerias, contratos agrários, seriam formas transitórias e,
não, formas, como hoje são, extremamente definitivas de exploração da
terra, através de terceiros, mediante a cobrança de um aluguel, ou de
uma parceria; parte do pagamento dessa renda da terra, no caso de con-
trato de arrendamento, poderia ir para um Fundo gerido pelo governo,
que deveria ser reinvestido na própria propriedade); g) à distribuição
dos subsídios do poder público aos agricultores; h) à setorização da ati-
vidade produtiva e industrial do campo, delimitando-se o que é indús-
tria e agroindústria (a área industrial, inclusive, poderia ser obrigada a
comprar, a preços razoáveis, os produtos das propriedades agrícolas);
i) à participação dos trabalhadores rurais e dos pequenos agricultores na
definição e execução da Reforma Agrária, através de suas organizações
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próprias, associativas ou sindicais (no projeto de Reforma Agrária,
essa questão é sempre discutida e, estando garantida na Constitui-
ção, há muito mais facilidade de se sensibilizar a classe trabalha-
dora, para que ela participe e possa cobrar o que está na legisla-
ção); j) à implantação de uma justiça específica para o campo, de uma
Justiça Agrária (esse é um assunto que tenho um certo receio de abor-
dar, porque, se já tivemos uma Reforma Agrária muito mutilada por um
decreto, podemos vê-Ia completamente exterminada, por sentença de
um Poder Judiciário, extremamente conservador e não aparelhado para
enfrentar os conflitos agrários); 1) à coexistência dos diversos setores de
propriedade agrária: público, privado e comunitário. Essa é outra questão
que temos discutido muito na ABRA, dentro daquela perspectiva do
possível nesta Constituição, a introdução de três setores no campo: o se-
tor público; o setor privado, que não dá para ser eliminado, pelo menos
na conjuntura atual; e um setor chamado reformado, integrado pelas
áreas onde se aplicasse a Reforma Agrária. Esse setor teria então um
outro sentido, uma outra vinculação com a terra: o uso da terra. Não se
teria mais só a propriedade da terra, mas a concessão de seu uso, que
poderia, até, ser transmissível de pai para filho, mas o domínio da terra
permaneceria como está. São estas as nossas notas preliminares, o que
temos pensado, observado na imprensa e discutido com alguns técnicos
ligados à questão agrária.

LUIZ EDSON FACHIN

1. A calibraçâ'o das contradições sociais

Nenhum outro momento histórico do País possivelmente apre-
sentou, numa transição política, tamanho confronto entre os ideais
de mudança e os interesses conservadores. O Brasil vive atualmente
esta luta diuturna: de um lado a retórica do mudancismo e poucas prá-
ticas transformistas; de outro, a aplicação eficiente da anciã tática se-
gundo a qual 'é preciso mudar alguma coisa para que tudo continue na
mesma".

Nesse contexto nem sempre é possível ter precisa clareza na aná-
lise de questões tão relevantes como a que se refere à luta pela terra. O
que se observa, por exemplo, na tentativa de avanço social, é a repeti-
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ção de alguns erros históricos cujos efeitos são bem conhecidos, espe-
cialmente após 1964. Porém, ao mesmo tempo, se denota também
que a ruptura pacífica com o sistema autoritário tem levado a segmen-
tos progressistas defenderem apenas o rótulo da Nova República sem
adentrar mais fundo e firme no conteúdo desse frasco indiscutivelmente
complexo e contraditório.

O tão famoso receio de retrocesso que povoa as cabeças civis
como espada vigilante da pseudo-normalidade nacional, tem sido um
dos responsáveis pelo agrupamento de progressistas e conservadores
sob o mesmo e surrado guarda-chuva partidário.

Em certo sentido, forças ponderáveis do País repetem o equili-
brismo da corda bamba ao ouvirem insistentemente a advertência
de que "se ficar o bicho pega e se correr o bicho come".

No fundamental, vivemos, enfim, um razoável impasse. Esse im-
passe, porém, tem beneficiado aos detentores do governo dos interesses
dominantes. Se a questão é avançar para além da democracia políti-
ca, como se faz necessário, postulando a democracia social e econômica,
a justa distribuição da renda nacional, o pleno emprego, a repressão
ao abuso econômico, ao solvimento da intrincada questão militar, a
divisão que se instaura entre segmentos que concordam com tal avanço
mas que discordam do tempo e do modo em que ele deve se dar, so-
mada às correntes contrárias a qualquer mudança, prestam por promo-
ver um choque de forças que tem sido, de algum modo, competente-
mente administrado pelo governo dos interesses dominantes. O que a
Nova República tem feito, enfim, é calibrar contradições sociais, em-
pregando uma roupagem avançada para práticas conservadoras. E quan-
do, de fato, é concedido algum passo à frente, face à pressão social, no
momento seguinte cuida-se, com todo esmero e eficiência, para que se
dêem dois passos atrás.

Essa tática da ambigüidade tem confundido alguns movimentos
sociais e, em certos momentos, provocado um pouco de imobilismo.

por dentro dessa relativa e engenhosa arquitetura que a Nova
República tem-se apropriado, com o cuidado de um aluno extremamen-
te aplicado, das lições das sístoles e diástoles de um conhecido Ge-
neral de triste mas recente memória.

303



2. A Constituinte do Governo

Nessa construção cíclica que quase não conduz a lugar algum,
se insere a convocação da Assembléia Nacional Constituinte. Para amai-
nar a frustração imposta por 22 parlamentares, ciosos de seu compro-
metimento com o status quo, procurou-se compensação na convocação
da Constituinte, que deveria ser o momento maior das aspirações
nacionais, no sentido de criar um novo ordenamento político-jurídico.
Porém, não se consumou no dia 28 de junho de 1985, quando o Presi-
dente da República assinou a Mensagem n. 330 submetendo ao Con-
gresso Nacional projeto de Emenda Constitucional, o ideal de uma
Constituinte livre, soberana, exclusiva e autônoma.

Convocados a legislar em causa própria, os futuros constituintes
serão, em verdade, os futuros membros do Congresso Nacional. Cuida-
rão, portanto, de tecer o novo estatuto constitucional do qual não
viverão apartados. Ou seja: teremos um Congresso constituinte, fórmu-
la muito distante das reais necessidades e reivincidações da grande maio-
ria da população.

Por Óbvio, isso é extremamente pouco, embora não signifique
que devamos abandonar o caminho e, sim, ver, com clareza, que a
estrada de reencontro da vida nacional não é retilínea, mas sinuosa e
difícil, a exigir luta, organização e mobilização, questioriamentos
e críticas, como mostra a realidade que surge da Reforma Agrária do
Governo.

Se, desde que deixamos de ser colônia, as Constituições brasilei-
ras foram forjadas sem a participação do povo, além de ocupar o peque-
no espaço que restou, cabe, também, pugnar por transformações deri-
vadas de movimentos sociais organizados que independem dos freios
e contrapesos do Governo e de suas instituições, superando o autori-
tarismo das minorias econômicas e o casuísmo, do que é exemplo a
"Comissão Afonso Arinos".

Hoje, de qualquer modo, é fundamental despertar ainda mais
para as questões básicas que se colocam na perspectiva da Constituin-
te, até para tentar obstruir retrocessos como o que se avizinha, decor-
rente dos "lobbies" engendrados no meio rural por grupos e pessoas de
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espíritos caiados pelo ódio e pela violência. Mais ainda: tal postura
também se mostra necessária para denunciar o clientelismo de candida-
tos e, inclusive, de partidos que até estiveram na resistência demo-
crática.

Se as perspectivas não são animadoras, o mito da permanente
esperança incondicional é tão nefasto e frágil quanto o da desesperança
niilista.

3. A terra na perspectiva da Constituinte

O instituto da propriedade foi e continuará sendo ponto nevrál-
gico das discussões sobre as questões fundamentais do País. Por isso,
o debate sobre a questão agrária na perspectiva de uma Constituinte
suscita alguns tópicos para análise.

Não obstante se apresentar uma proposta de Constituinte de cu-
nho conservador, mitigada em sua soberania e liberdade, seguem adiante
algumas indicações para a discussão. Tais indicações correspondem
a poucos .dentre tantos outros itens, certamente mais relevantes.

O ponto de partida considera também a existência do Plano Na-
cional de Reforma Agrária, o qual, apesar de sua insuficiência, timi-
dez e recuos, reacendeu a nível institucional o debate sobre a questão
e comprometeu o Governo com metas e definições.

3.1. Definição constitucional da natureza do direito de propriedade
rural

De um conceito privatista, a Constituição em vigor chegou à fun-
ção social aplicada ao direito de propriedade rural. E um hibridismo
insuficiente, porque fica a meio termo entre a propriedade como direi-
to e a propriedade como função social. Para avançar, parece necessá-
rio entender que a propriedade é uma função social. Isso poderá cor-

responder à efetiva supremacia dos interesses públicos e sociais sobre os
interesses privados, gerando inúmeras conseqüências, inclusive além da
questão agrária.
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Se, ao invés de a propriedade rural ter uma função social, ela se
tornar função social, concluir-se-á que não há direito de propriedade
sem o cumprimento dos requisitos da função social. Essa configura-
ção poderia permitir a um Estado democrático arrecadar todos os imó-
veis rurais que sejam enquadráveis nessa categoria, sem indenização. Se
não há direito, logo, não há o que indenizar.

Entender, hoje, que não há propriedade rural sem função social
é uma construção teórica correta, mas cuja base jurídica ainda deve
ser conquistada.

3.2. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária
de imóveis que estejam produzindo

Fixado como princípio que a propriedade, antes de direito, é
uma função social (o que faz nela avultarem as obrigações e não as fa-
culdades), os imóveis rurais enquadrados nessa situação, qual seja, não
utilização, poderiam ser sumariamente arrecadados pelo Estado. Não
haveria que se falar, então, em desapropriação, posto que não haveria
o que desapropriar.

Aqueles imóveis que estiverem produzindo, ao inverso, estariam
sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrá-
ria, fixando-se-lhes indenização cujo teto máximo, em qualquer
hipótese, fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de ITR -
Imposto Territorial Rural. Dessa forma, todos os imóveis rurais no
país, agricultados ou não, estariam sujeitos à reforma agrária.

Obviamente, a utilização devida e não arbitrária desses meca-
nismos pressupõe um Estado democrático de direito. O desencadea-
mento pacífico e ordenado de um processo de Reforma Agrária, inseri-
do no conjunto das instituições que imperam no Brasil, está direta-
mente ligado à existência de um Estado democrático de direito. O cum-
primento de um ordenamento jurídico em vigor pode corresponder à
verificação de um Estado democrático de direito, que se dá não somen-
te pela conformidade legal dos procedimentos, mas, principalmente,
pela legitimidade dos instrumentos disponíveis. Tal legitimidade é
aferida pelo respeito às reivindicações do próprio povo, pelo exercício
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do poder que não invada as esferas de autodeterminação individual,
e pelo respeito ao interesse público e comum, fundamentalmente.

3.3. O módulo máximo

Consentânea com as demais medidas, a fixação de módulo
máximo de propriedade rural deve atingir tanto nacionais quanto es-
trangeiras (pessoas físicas ou jurídicas), terras públicas ou privadas.
Sua previsão deve ser constitucional. De certo modo, ainda que muito
tênue, essa idéia já tem algum amparo no Estatuto da Terra (ao tratar
do latifúndio por dimensão no art. 40, inciso V), e na Constituição
federal (art. 171, único). Com a vigência de tal limitação, será impres-
cindível estabelecer regra disciplinando a destinação das áreas dos imó-
veis que excedam o máximo a ser fixado.

3.4. Questão agrária e meio ambiente

A compreensão interdisciplinar do universo agrário traz à tona
a necessidade de assegurar constitucionalmente a proteção dos recursos
ambientais. Esses recursos, especialmente os espaços físicos inseridos
nos imóveis cobertos de mata nativa, devem ser apreendidos como
bens públicos de natureza especial, intocáveis.

A existência ou inexistência dessas áreas de proteção ambiental
devem corresponder diferentes graus de incidência do Imposto Terri-
torial Rural. O relevo a esse aspecto decorre da definição primeira acer-
ca da natureza publicista ou privatista do direito de propriedade.

3.5. Questão agrária e justiça

O contexto agrário não pode prescindir de dispositivos insti-
tucionais capazes de instrumentalizar a defesa dos trabalhadores, em
todos os níveis, bem como de coibir a violência no campo.

A justiça agrária que se cogita não pode se esgotar na previsão
constitucional da Justiça Agrária enquanto estrutura destinada a
resolver processual e formalmente litígios de sua competência. Deve
ir mais além, abarcar o conjunto de direitos e faculdades atribuíveis
ao trabalhador rural, inclusive a nível previdenciário, de saúde etc.

Se é essa a Justiça necessária, é preciso, desde logo, relativizar
seus efeitos e sua força, para corrigir injustiças, face a uma limitação
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que lhe é ínsita: ao Poder Judiciário, o mundo dos fatos é o mundo dos
autos, ou seja, a realidade é o universo processual. Esse "fechar de,
olhos" para o mundo a que se submete, com raras exceçõ es, o magis-
trado, faz com que ao Poder Judiciário reste aplicar ao trabalhador
a lei, via de regra, confeccionada direta ou indiretamente pelo patrão.
O resultado é sobejamente conhecido. Além disso, é o Judiciário um
dos poderes que granjeia maior descrédito junto à população, confor-
me revelaram recentes pesquisas de opinião pública divulgadas por veí-
culos da imprensa escrita diária. O descrédito advém da morosidade
processual, do acúmulo de serviços, da má remuneração de alguns ma-
gistrados (especialmente em início de carreira), das acusações acerca
da existência de julgadores venais, e de outras tantas circunstâncias
também muito conhecidas.

Sem uma mudança estrutural, para o Poder Judiciário nada emer-
girá de inovador e compatível com a realidade contemporânea. Aí
está o exemplo da Justiça do Trabalho, órgão especializado cuja "efi-
ciência" é bem sabida pelos trabalhadores, a qual encarregou-se de
"banalizar" os conflitos entre patrões e operários, servindo muito
mais como um mecanismo do Estado para amortecer movimentos
e reivindicações.

Mais do que alterações no Poder Judiciário, a miséria e a cons-
ciência contemporâneas exigem mudanças reais na estrutura econômica.
Qualquer iniciativa que não considere como pressuposto alterações
substanciais no contexto histórico, político e econômico vigente, ain-
da que possa representar um famoso "passo a frente", estará condena-
da, mais cedo ou mais tarde, a compelir os segmentos sociais envolvi-
dos a dar dois passos atrás. E tais mudanças devem ser da essência do
"regime" e, não, perfunctórias.

Dessa forma, a Justiça Agrária exsurge como necessária mas hoje
será possivelmente ineficaz, sem transformações mais profundas no
Estado e na sociedade, especialmente no campo.

Isso não significa, de modo algum, que a implantação da Justiça
Agrária deva estar condicionada à verificação plena de tais circunstân-
cias. Corresponde, apenas, a estabelecer uma simples regra de propor-
cionalidade entre a eficácia da Justiça Agrária e essas transformações.
Enquanto for mantido, por força dos interesses predominantes, o atual
status quo, a Justiça Agrária apresentará sérias limitações ao seu nobre
propósito de distribuir a real e efetiva justiça para o caso concreto.
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Mesmo que nesse contexto sejam instalados órgãos jurisdicionais
agrários, um conjunto de itens devem ainda ser postos em discussão,
destacando-se, dentre eles, o princípio da elegibilidade dos juízes agrá-
rios como forma de democratizar o acesso à judicatura e ao próprio
funcionamento do juízo. Salienta-se, ainda, a necessidade de instituir
o poder cautelar geral e "ex officio" do juiz agrário, inclusive para evi-
tar despejos e expulsões violentas. A nível legislativo, cabem inúmeras
modificações, como, por exemplo, no tocante ao chamado desforço
pessoal ou de mão própria, albergado no art. 502 do Código Civil re-
manescente da medieval justiça privada.

Em verdade, a efetividade da Justiça Agrária deve procurar tam-
bém resolver um clássico problema posto sempre como um dilema
diante do direito: a igualdade. O princípio segundo o qual todos são
iguais perante a lei, consagrando a isonomia no texto constitucional,
cedeu terreno à arguição da legitimidade da própria lei, vale dizer:
não basta ser tratado igualmente diante de uma lei que não considerou
as desigualdades sociais e que não abrigou princípios protetores das
classes menos privilegiadas. Tal argüição leva a concluir que a socie-
dade brasileira ainda tem um longo e íngreme caminho a percorrer na
conquista de um verdadeiro Estado democrático de Direito. Hoje, ape-
nas, engatinha-se em direção a caminhos ainda por desvendar.

Ë o que tinha a expor.

NELSON DE FIGUEIREDO RIBEIRO

Vivemos o último quartel do século vinte. E tempo pois, de fa-
zermos - ainda que a vôo de pássaro - uma rápida visualização, atual
e prospectiva, da situação do quadro social da gente brasileira.

Nesse sentido, o que propomos é simplesmente uma olhadela rios
porões da nossa pobreza, de modo a permitir que, no gigantesco esforço
de engenharia social que há de se seguir à instalação da Assembléia Na-
cional Constituinte, possamos nos livrar dos constrangimentos da ini-
quidade, da injustiça social, e quiçá, da aviltante imagem - internacio-
nalmente ccnhecida de sermos um País cujo desenvolvimento se fez
privilegiando os menos necessitados.

Assim, é oportuno lembrar que o quadro estrutural da distribui-
ção da riqueza e da renda do país é dolorosamente concentrado. Cons-
truímos a nossa história marcados, não como povo livre, mas como
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povo dependente, de precária autonomia. Quando não eram os interes-
ses forâneos que nos impunham o ritmo e o estilo de desenvolvimento,
eram os interesses particulares de grupos minoritários, estribados no po-
der, que determinavam o limite possível de qualquer concessão aos mais
despossui'dos. E assim, geramos um desenvolvimento de baixa tonicida-
de, subserviente, onde os ricos se tornaram cada vez mais ricos e os po-
bres cada vez mais pobres. Os privilégios e a fortuna de uns poucos, ti-
nham por corolário a fome e a subcidadania de muitos.

A linha de demarcaçâo da pobreza no Brasil, por mais rígidos que
sejam os critérios para sua demarcação, tem-se mantido sempre em ní-
veis muito altos. Há regiões do País onde a miséria é comparável àquela
existente em Bangladesh.

Estas regiões assistem ao desemprego e ao subemprego lancina-
rem maciços contingentes populacionais. Mas o que agride - do pon-
to de vista econômico - é saoer que o desemprego e o subemprego
não bastam para explicar a extensão da pobreza. No Brasil, um traba-
lhador desempregado ou subempregado talvez não esteja em situação
pior do que aquele que ganha um ou dois salários mínimos, tão baixo é
o piso salarial e tão grande é a diferença entre o menor e o maior dos sa-
lários.

Nossa pobreza ainda apresenta outras morfoses. Se do ponto de
vista econômico, o pobre é um ente apendicular, sem qualquer função
no sistema produtivo, do ponto de vista social, ele é vítima da intensa
proletarização, que ele assume na plenitude do sentido léxico do termo:
processo de pauperização no qual a única riqueza que o chefe de família
tem a oferecer a sociedade é a sua prole. São eles - verdadeiramente
os despossuídos.

A miséria também gera destituídos. E aqui surge a sua forma
política: as pessoas miseráveis são destituídas de toda e qualquer cida-
dania. Não têm direitos, nem merecem reconhecimentos.

Essas formas completivas que a miséria assume nos colocam
diante de um quadro social que, ao entardecer do século vinte, choca
principalmente por sua tendência à perenidade. Diferentemente do que
vem sendo feito no resto do mundo, onde alguns países pobres têm suas
prioridades e estratégias de planejamento centradas no combate à po-
breza, somente agora, com o advento da Nova República, o Brasil inicia
um trabalho de enfrentamento da miséria. A India situou a linha de-
marcatória da pobreza no seu sexto plano qüinqüenal ao nível de 48%
da população no biênio 1979/80, mas conseguiu reduzir esse limite
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para 37% da população no biênio 1984/85. O sétimo plano qüinqüenal
por isso, estipulou até 1990 a meta de 26% da população abaixo da li-
nha de pobreza, e de 10% até o meado da próxima década (do "Finan-
cial Times", apud. Folha de S. Paulo, de 30/06/1986).

A questão agrária brasileira é parte importante da questão social,
pois, em qualquer conjunto de forças que se possa selecionar para ex-
plicar a precária situação de vida a que está submetido um apreciável
contingente da nossa população rural, há de figurar, como vetor causal
significativo, a histórica distribuição da propriedade no campo. Se na
década de 1950, mais de 70% da população brasileira viviam no meio
rural, na década de 1980, apenas 30°Á, ai' permaneciam, embalados que
foram, nos últimos trinta anos, por um fantástico fluxo de migração in-
terna. Esses grandes contingentes populacionais, impelidos pelas neces-
sidades de sobrevivência, dirigiram-se, ora para as cidades, ora para as
frentes pioneiras de penetração, aspirando a uma vida melhor. Sempre,
entretanto, impulsionado pela fome e pela miséria, errante pelo País, do
Nordeste para o Sul e para o Norte; do Sul para o Norte, acampado aqui
ou acolá, o migrante tornou-se "bóia fria" (trabalhador temporário)
junto às empresas rurais, posseiro nas frentes de penetração, biscateiro
nas periferias dos centros urbanos. Onde quer que esteja, ou está
subempregado ou está acorrentado às incertezas da sazonalidade ou da
posse temporária. NSo tem direito a programar seu futuro, porque se-
quer consegue garantir o seu presente. A incerteza, a instabilidade, a
dúvida, a insegurança e o medo são os traços que distinguem o caráter
psicossocial e cultural da família rural brasileira, transmitindo-se de pai
para filho, num encadeamento cruel.

Sem ambages, é preciso dizer que a gênese desse fluxo migrató-
rio - a causa das causas - remonta ao latifúndio. Não nos parece ne-
nhum exagero afirmar que a migração dos trabalhadores rurais está liga-
da, num primeiro momento, a variáveis como emprego, renda e ocupa-
ção da terra, que por sua vez, são condicionadas pela presença soberba
do latifúndio. Este é o elemento que vai explicar - em boa parte - as
razões da concentração cia renda agrícola, do baixo nível de emprego
rural, que tornam o meio rural um ambiente hostil, de baixa capacidade
de retenção de mão-de-obra.

Já houve tempo em que esse movimento migratório cumpriu o
seu papel de estimular o desenvolvimento. Durante todo o período de
substituição de importação, quando o eixo dinâmico da economia tor-
nou-se doméstico, a incipiente industrialização da economia brasileira
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logrou evitar uma "crise agrária" das maiores proporções, simplesmente
porque permitiu que o meio urbano absorvesse considerável parcela da
população rural errante. Atualmente, a situação é diferente. O latifún-
dio tange as populações rurais dos seus domínios, ou as mantém em
áreas minúsculas (minifúndios), ou ainda, impõe seu domínio sobre as
áreas antes ocupadas por migrantes. Não existe mais forma de fazer
com que as cidades absorvam esses excedentes populacionais - a história
não se repete. Surge então, a nova e triste figura do acampamento - pro-
va maior do desespero e da insegurança da família rural brasileira.

Já não vivemos uma crise agrária. Vivemos um paroxismo. Essas
reflexões todas nos permitem antever de forma trágica a virada do sé-
culo em nosso País, se nada for feito agora para mudar o curso dos
acontecimentos. O que pode ser feito em nossos dias para evitar esse
movimento inercial para a entropia? Qual a estratégia política que
devem adotar os grupos sociais que lutam pela reforma agrária nesta
conjuntura? Talvez a resposta natural a estas questões surja na Consti-
tuinte da Nova República. Em sendo assim, ela torna-se catalizadora de
todas as esperanças do povo brasileiro, no sentido de definir, não apenas
as mudanças que a sociedade exige e espera que sejam feitas, mas princi-
palmente, no sentido de definir a praxiologia dessas mudanças, de tal
forma que elas se tornem irreversíveis e auto-aplicáveis. A Constituinte
de 1987 deverá, por isso ter como sol inspirador de seus objetivos estra-
tégicos, a opçâ'o pelos pobres, a preferência pelos despossu (dos e desti-
tuídos, respaldando dessa forma a ação do Governo para que este possa
fazer as mudanças fundamentais exigidas pela sociedade.

A Constituinte brasileira, portanto, tem de perseguir como seu
objetivo último a concepção e organização de um novo modelo de so-

ciedade, centrada na autonomia da pessoa humana, como sujeito e cida-
dão, autor e não objeto da história de seu tempo. Essa é, sem dúvida, a
grande novidade da Nova República. Não é a transição democrática di-
rigida apenas às instituições políticas, mas sim a democracia econômica
baseada no princípio ético da "igualdade de oportunidade para todos"
que se constituirá essencialmente no que tem de novo, na República
que estamos reconstruindo um século após a sua proclamação. E a pró-
pria estrutura da sociedade que tem de ser reinstitucionalizada para que
os níveis de pobreza possam ser superados ou atenuados até o final do
século.

Adotando uma atitude realista diante da questão social brasileira,
a Constituinte tem de dar um golpe de morte no latifúndio como força
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nutriz da miséria pela qual passa a metade da população brasileira. Tra-
ta-se, portanto, de uma abordagem estrutural da questão agrária brasi-
leira; e que por isso mesmo não se reduz apenas ao tratamento sintomá-
tico, orientado para a eliminação dos seus efeitos e conseqüências,
apoiado exclusivamente no aporte de ações assistencialistas ou na re-
pressão à violência. O legislador constituinte deverá voltar-se para as
causas do problema social e, portanto, para a eliminação das forças en-
trópicas que o alimentam.

Não se pretende com isso a exclusão da assistência social; o esta-
do de necessidade de sobrevivência que caracteriza a pobreza absoluta
de grande parcela da população brasileira exige do poder público uma
intervençao supridora direta, para garantir a sobrevivência de grandes
contingentes populacionais, onde a fome se tornou a idéia-forca que
orienta seus passos no dia a dia. O que não se pode aceitar é a exclusivi-
dade dessas medidas, porque por si só não levam à superação dos trági-
cos níveis de miséria que a Nação atingiu.

A grande questão que a sociedade terá de formular para ser res-
pondida pela Constituinte consiste na definição da praxiologia que o
poder público deve adotar para que, no crepúsculo do século, sejam re-
vertidas as tendências para a proletarização e miséria do povo. De for
ma específica, é necessário que sejam formulados os pressupostos fun-
damentais da reforma agrária brasileira para que sejam inseridos na
Constituição Federal, enquanto ideal histórico concreto da sociedade.

Destarte, é conveniente identificar e caracterizar o patrimônio
político da reforma agrária. Em outras palavras, cumpre salientar o que
a sociedade brasileira já concebeu e internalizou em matéria de combate
à estrutura agrária vigente. Esse patrimônio político - assim posta a
questão - é condição residual na discussão da estratégia de reforma
agrária e é constituído por pressupostos já inseridos no Estatuto da Ter-
ra e sua legislação complementar ou na atual Constituição Federal, que
devem ser mantidos e, se revistos, devem ser aperfeiçoados, explicita-
dos, nunca porém exclu,dos. Pode-se pois, afirmar que já integram o
patrimônio político da reforma agrária brasileira, os seguintes pressu-
postos fundamentais:

1 - a desapropriação por interesse social como instrumento bá-
co da estratégia de ação da reforma agrária;

2 - o assentamento agrário nas regiões onde habitam os exce-
dentes populacionais, em respeito a sua cultura familiar;

3 - o assentamento agrário apoiado no tripé: a oferta de terras,
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a oferta de condições para o uso e exploração da terra e a organização
do trabalhador;

4 - o conceito de latifúndio, por dimensão ou por exploração
que exclui a noção estranha ao Estatuto da Terra, de latifúndio produ-
tivo ou improdutivo;

5 - o caráter complementar, em relação à reforma agrária, das
políticas tributária, de colonização e de regularização fundiária;

6 - os planos nacional e regionais com metas específicas para
cada Estado;

7 - a regionalização do módulo rural.
O pressuposto n. 4 pode levantar polêmicas, se for mal entendi-

do. Para que se evite isto, é importante distinguir estratégia de ação de
governo e matéria de lei. Como estratégia de ação de governo, é impera-
tivo, na atual circunstância política e econômica em que vive o Brasil,
que os latifúndios por dimensão produtivos sejam protegidos do ato
expropriatório. Mas isto não quer dizer que seja adequado que se trans-
forme isto em matéria de lei. O Estatuto da Terra não distingue entre
produtivo e improdutivo. Ele apenas define a amplitude da ação do po-
der público quando estabelece que todos os latifúndios, como tal defi-
nidos em lei, são expropriáveis; dentro dessa amplitude ou parâmetro de
ação e segundo as circunstâncias históricas e locacionais, o governo
deverá praticar o seu ato de império, fazendo a desapropriação, a partir
de critérios de conveniência.

Na estratégia política da reforma agrária brasileira é necessário
reconhecer alguns princípios ou critérios fundamentais indispensáveis
para a viabilização da reforma agrária. Dentre estes, cumpre ressaltar,
preliminarmente, a noção de que a reforma agrária brasileira é parte
intrínseca do processo de redemocratização do País, vale dizer, integra
a transição política que a Nação tenta realizar. Disso decorre que se,
por um lado, não haverá democracia plena sem a reforma agrária, por
outro, a reforma agrária terá de passar pelas vicissitudes e percalços me-
rent..es ao processo de transição política. Daí se conclui, como princípio
básico, que a reforma agrária brasileira será feita por aproximações su-
cessivas, e se infere que cada aproximação não deixará de ter algum ca-
ráter traumático. Duas grandes aproximações da reforma agrária já fez
a sociedade brasileira: a primeira, quando definiu seu arcabouço legal -
o Estatuto da Terra e a legislação que o completa; a segunda, foi a apro-
vação do plano nacional e dos planos regionais de reforma agrária que
definiram respectivamente a estratégia global de intervenção do Estado
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no setor fundiário e a estratégia de ação em cada unidade da Federação.
Resta agora a terceira grande aproximação: aquela que for definida pela
Constituição e que deve ser no momento, a nossa preocupação funda-
mental.

Os avanços que a Constituinte - como a aproximação sucessiva
mais iminente - vier a realizar em favor da reforma agrária brasileira
têm um significado político extraordinário neste ano de campanha elei-
toral, sobretudo, se reconhecermos que a tática adotada pelos adversá-
rios da reforma agrária, nos últimos trinta anos, tem sido sempre a mes-
ma: postergar a ação do poder público em matéria de reforma agrária.
Assim foi antes do Estatuto da Terra. Assim o foi durante os vinte anos
que lhe seguiram. Assim foi na elaboração do Plano Nacional e dos
Planos Regionais. Assim tentarão fazer em relação aos avanços que a
Constituinte vier a preconizar.

Também é necessário reconhecer, na abordagem política da refor-
ma agrária, que é exatamente do latifúndio que seus adversários obtêm o
poder político de que sempre desfrutam no País. As relações que o lati-
fúndio estabelece, seja com parceiros, seja com a sua mão-de-obra tem-
porária, os bóias-frias, seja ainda com o sistema produtivo e seu respec-
tivo processo decisório, têm proporcionado ao proprietário rural lati-
fundiário um grande poder político, que lamentavelmente não tem ser-
vido ao bem comum. Quando se recorda ainda, que esse proprietário la-
tifundiário é a excecflo no quadro do sistema agrícola brasileiro, hoje
formado majoritariamente por pequenas e médias propriedades, reforça-
se a idéia de que essa concentração de poder em tão poucas mãos é con-
trária ao bom senso e ao interesse público, restando então a certeza de
que a reforma agrária brasileira, ao atomizar esse poder político, dará a
mais decisiva contribuição para o fortalecimento de uma "democracia
para todos".

Finalmente, ainda sob o ângulo político, é necessário que as for-
ças que apóiam a reforma agrária e são comprometidas com o trabalha-
dor rural brasileiro definam de forma clara os postulados que desejam
formular perante a Constituinte. Esses postulados deverão se tornar pla-
taforma de campanha eleitoral dos candidatos à Constituinte compro-
metidos com a reforma agrária. Poderão permear todos os partidos, de
foma que o eleitorado possa escolher, qualquer que seja a filiação par-
tidária, exclusivamente aqueles candidatos que se revelem ostensiva-
mente comprometidos com a defesa desses postulados perante à Consti-
tuinte. A formulação desses postulados e a sua intro/ecâb na campanha
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eleitoral que agora começa, deve ser o trabalho prioritário das forças
que tradicionalmente lutam por uma vida mais digna para o homem do
campo.

CLAUS GERMER

Gostaria de dizer que esse bloco dos "ex" (ex-ministros, ex-se-
cretários) que participa desta mesa redonda tem, na minha opinião, um
significado político: a Reforma Agrária, da qual se falou há um ano e
pouco atrás, hoje é absolutamente "ex", de modo que eu gostaria de
colocar a Reforma Agrária dentro do nosso bloco dos "ex", pelo
menos a Reforma Agrária oficial.

Gostaria de dizer que a Constituição, assim como as demais leis
que dela derivam ou coexistem com ela, às vezes mais importantes
do que a própria Constituição, precisa de algo mais para existir concre-
tamente, para existir eficazmente.

Em 1964, depois do golpe que derrubou o Presidente João Gou-
lart, a Constituição atual foi emendada no sentido de que se pudesse
aprovar uma nova lei de Reforma Agrária - O Estatuto da Terra.
Desde então transcorreram 22 anos. Na mesma ocasião em que se apro-
vou a Emenda Constitucional, aprovou-se o Estatuto da Terra. Mal
ou bem, é a Lei de Reforma Agrária brasileira. Uma lei, sob certos as-
pectos, capaz de permitir a implantação de uma Reforma Agrária no
Brasil. No entanto, a lei permaneceu entre a vida e a morte. Não
somente isso: a situação é tal que as pessoas, os líderes políticos que,
no Brasil, são favoráveis à aplicação da lei, são considerados subversivos,
são colocados numa posição quase ilegal, ao lado de um movimento
popular que, ao reivindicar a Reforma Agrária, a aplicação da lei pelo
governo, tem sofrido a repressão policial, legal, do nosso regime.

A Constituição vigente possui diversos dispositivos que confe-
rem direitos à população. No entanto, esses dispositivos não são apli-
cados e as pessoas que procuram fazer valer os seus direitos, basea-
dos nesses dispositivos, especialmente as pessoas do povo, são habi-
tualmente reprimidas, o que faz com o que a gente encare o processo
de se escrever uma nova Constituição de um modo no mínimo cautelo-
so, prudente. Verificamos, cristal inamente, que as leis servem para
muitas coisas, inclusive para serem feitas com o objetivo de não serem
cumpridas.
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As leis, para serem cumpridas, precisam estar respaldadas numa
força. Portanto, as leis que beneficiam o povo só serão cumpridas
se ele tiver força. Podemos mesmo dizer, exagerando um pouco, que,
se o povo tiver força, a lei se tornará até um pouco secundária. Por
exemplo; a partir de 1978, o movimento sindical urbano brasileiro
reinstituiu o seu direito de greve, sem que a lei de direito de greve fos-
se alterada. Da mesma forma, os setores empresariais constantemente
burlam a lei, violam e se sobrepõem à lei impunemente. Mais im-
portante do que fazermos uma Constituição bem escrita é conseguirmos
utilizar o processo constitucional para caminhar na conscientização
e na organização popular, ajudando a romper os bloqueios ideológicos
que impedem a população de ver o sistema de exploração e de opres-
são em que vive.

Devemos aproveitar esse processo de debate, a fim de que essa
população conscientizada possa organizar-se em entidades represen-
tativas e expulsar os pelegos dessas entidades, colocados pelo regime au-
toritário, que ali esteve presente, está e continuará estando, se a po-
pulação não puder, organizadamente, transformá-las em instrumentos
de sua defesa e, não, da sua opressão.

Desse ponto de vista, eu dividiria a Constituinte em duas fases
importantes: a primeira, o processo constituinte, aquele em que nos en-
contramos agora, com enormes limitações, que é o processo do debate,
do confronto, do esclarecimento das contradições verdadeiras que
estão por baixo dos fatos políticos mostrados à população. Um pro-
cesso de educação política sobre os direitos da população e sobre os
modos de se obterem esses direitos. Além disso, esse processo de deba-
te deve servir para que as entidades populares que existem possam for-
talecer-se e as que não existem possam ser criadas. Que essas entidades,
como um todo, possam se articular e não se constituam apenas numa
soma de entidades isoladas, com lutas isoladas, mas que passem por um
processo de acumulação de forças, com correntes de luta e de coesão
que progressivamente se formem em torno de entendimentos, já
que as causas de todos os trabalhadores, em todos os lugares e setores
são as mesmas. Essa é a fase primeira, que me parece mais importante.

A segunda, é a fase de escrever a Constituição, de identificar
os dispositivos que interessam à população, as garantias de seu cumpri-
mento.
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Todos sabemos que esta Constituinte não vai ser representati-
va do povo que o Congresso Nacional deveria representar. No entan-
to, nele só existem três deputados operários, embora os trabalhadores
constituam quase 90% da população. Ao que me consta, lá não exis-
te nenhum trabalhador rural sem terra, nem mesmo um pequeno pro-
dutor rural. É verdade que o Congresso Nacional possui, nas suas ban-
cadas, algumas dezenas de pessoas de boa vontade, de pessoas compro-
metidas com a causa popular, mas não são operários, não são trabalha-
dores rurais, não são bóias-frias nem pequenos proprietários. Esses alia-
dos não chegam certamente a cem e o Congresso Constituinte vai-se
compor de mais de quinhentas pessoas.

Por outro lado, as leis desse Congresso extremamente conserva-
dor-foram feitas para a manutenção do status quo e não foram der-
rubadas pelo nosso democrático governo da Aliança Democrática,
de forma que não podemos ter nenhuma expectativa de que, de re-
pente, essas leis funcionem contra os objetivos para os quais foram
feitas e a favor de uma maior representatividade popular na Consti-
tuinte. Portanto, a próxima Constituinte não nos oferece alterna-
tivas animadoras.

No meio rural brasileiro, após a edição da proposta do Primeiro
Plano Nacional de Reforma Agrária, há mais de um ano atrás, ao in-
vés de os beneficiários da Reforma Agrária conseguirem abrir o seu ca-
minho, fortalecer a sua organização, ampliar o seu grau de penetração
na opinião pública, - quem se organizou foram os proprietários, foram
as correntes conservadoras do campo. O Paraná, por exemplo, se en-
cheu de sociedades rurais. Sociedades rurais são associações de proprie-
tários. Criou-se no Brasil até uma entidade das mais difundidas hoje,
pelos meios de comunicação - a União Democrática Ruralista - UDR,
cuja raiz reacionária todos conhecem, e que deseja eleger uma baga-
tela de 50 ou 60 deputados federais. Os outros setores empresariais es-
tãç se organizando de igual modo. E nós não vemos perspectivas de
que correntes populares, com seus minguados recursos, consigam fazer
frente a esse rolo compressor. Entretanto, vamos ter que fazer o pos-
sível para colocar naquele Congresso pelo menos um bom número de
pessoas representativas, comprometidas com as teses populares, que
possam, pelo menos, promover a denúncia das teses antipopulares que
lá venham a ser colocadas. E não só isso: pessoas que possam, de prefe-
rência, impedir que a próxima Constituição seja pior que a atual e que

_tragam contribuições para o avanço das lutas populares. Esperamos que
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esses deputados sejam articulados com o movimento popular, isto é,
com os diversos setores populares organizados através das suas entidades
representativas.

Para terminar, afirmo que a Constituinte e a Constituição, em-
bora não sejam mais importantes do que a organização popular, desem-
penham, efetivamente, um papel da maior importância. Nós todos
sabemos o valor que tem o registro de um direito num diploma
legal, o valor que tem esse fato como ponto de apoio para movimentos
populares, para a ampliação dos direitos do povo, dos trabalhadores
de diversos setores.

Antes de me referir a alguns pontos que me parecem importantes
na Constituição, gostaria de fazer um comentário rápido sobre a traje-
tória do projeto de Reforma Agrária dos atuais Governos Federal e
Estadual, para ilustrar um pouco como se pode andar para trás dizendo
que se está andando para a frente, ou como se pode andar para a direita
dando-se a impressão de que se está andando para a esquerda (e como
isso acontece sem que a opinião pública consiga ficar sabendo o grau
de manipulação a que está submetida)

A primeira coisa que gostaria de dizer é que esse projeto de Re-
forma Agrária do Governo da Nova República é conseqüência de um com-
promisso muito claro, assumido em praça pública por uma coligação
política chamada Aliança Democrática, que, ao se constituir, assinou
um documento, através dos representantes dos dois partidos (ou de um
partido e uma dissidência, o PMDB e a dissidência do PDS), no qual se
comprometia, entre outras coisas, a aplicar o Estatuto da Terra. O Dr.
Tancredo Neves, candidato dessa coligação, fez discursos contundentes
a esse respeito.

Um ano e meio depois, praticamente nada ocorreu, no Brasil,
em termos de Reforma Agrária. Em maio de 1985 foi editada a propos-
ta do primeiro Plano Nacional e somente em outubro, 5 meses depois,
foi editado o plano definitivo. Todos sabem que o plano definitivo
pouco ou nada tem a ver com a proposta inicial. Nesse período, entre
a proposta e o plano definitivo, é que se começou a escrever a palavra
d 'ex", especialmente à medida que o governo decidiu mudar de rumo
e não fazer Reforma Agrária. Os que acompanharam a História devem
lembrar que, quando a proposta foi editada, levantou-se uma enorme
reação empresarial das federações patronais, dos proprietários rurais
e dos seus representantes políticos, os parlamentares. Isto fez com que
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o governo progressivamente recuasse, a tal ponto que, na ocasião, já
desistia de fazer uma campanha de esclarecimento sobre o seu projeto.
No entanto, os representantes dos grandes proprietários apareciam dia-
riamente, nas redes de televisão, nos jornais, dizendo, não o que era
a Reforma Agrária proposta pelo governo, mas, sim, a sua versão propa-
gandística. Chegou-se a tal ponto que, enquanto o ministro da Refor-
ma Agrária era convocado para reuiniões patronais, onde ouvia coisas
que como representante de um governo democrático, não era obrigado
a ouvir, de outro lado proibiam-se membros do governo, como aconte-
ceu aqui no Paraná, de comparecerem a manifestações populares a
favor da proposta do governo. Este foi o caso da minha modesta
pessoa. Quer dizer: estava tudo bem se eu comparecesse a reuniões de
sociedades rurais pelo Paraná afora, contra o projeto do governo, mas
ficava muito complicado eu comparecer a uma reunião de agricultores
sem terra ou de sindicatos de trabalhadores rurais que queriam mani-
festar-se a favor do projeto do governo. Isso aconteceu bem antes de
outubro de 1985, quando se editou o plano definitivo, o atual Plano
Nacional de Reforma Agrária.

Para ilustrar, gostaria de fazer alguns comentários sobre o Paraná.
De lá para cá, o Governo do Paraná e o Governo Federal continuam
discursando a sua disposição de fazer a Reforma Agrária. Editou-se
o Plano Nacional e agora, em maio de 1986, editaram-se os Planos
Regionais de Reforma Agrária. O Governo do Paraná criou a Secretaria
de Coordenação de Reforma Agrária. Os jornais estão cheios de decla-
rações de membros do governo, garantindo que a Reforma Agrária
sai. O Presidente foi até falar com o Papa. A manipulação da imprensa,
dos meios de comunicação, das entidades de diversos tipos, é tão gran-
de que é relativamente fácil ao governo, nesse grande conluio entre
governo e classes empresariais, fabricar uma versão que nada tem a ver
com os fatos. Quer dizer: enquanto bate de um lado e pouco se noti-
cia, ele assopra do outro e a imprensa dá o maior destaque. Isso é o
que tem acontecido.

No Paraná, a partir de julho do ano passado, ficou decidido
que essa estória de Reforma Agrária acabaria e isso ocorreu junto com
a decisão federal: as duas não estão desligadas. A partir de então, fi-
zeram-se algumas coisas interessantes. Primeiro, aplicou-se uma tática
de promessas: colocaram-se em pauta, na negociação, junto aos agri-
cultores sem terra, propostas que ninguém entendia, mas que faziam
com que os líderes do movimento, as entidades que apoiavam a Re-
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forma Agrária, passassem um enorme tempo discutindo o assunto.
Enquanto isso, nada se fazia.

De lá prá cá, quatro propostas foram discutidas, perdendo-se,
com cada uma delas, um enorme tempo. Assim, o governo do Paraná
recebeu, da Federação Patronal - FAEP, junto com o Bamerindus,
que é um banco sediado no Paraná, a seguinte proposta salvadora:
vamos reassentar agricultores sem terra na margem de segurança do la-
go de Itaipu. É uma proposta absurda, porque é ilegal. A lei proíbe.
Quando se desapropria uma área para uma determinada finalidade, ela
não pode ser destinada para nada além daquilo, sob pena de os proprie-
tários exigirem a reversão da propriedade. O pessoal ia ter que enxugar
Itaipu, voltar tudo atrás... Mas o Governador do Estado foi a Brasília
levar essa proposta e ela ficou em discussão na imprensa do Paraná du-
rante diversas semanas, apesar de notoriamente ilegal.

Quando esse assunto se esgotou, surgiu outra proposta mirabolan-
te: fazer um acampamento provisório no Paraná. Isso também é um ab-
surdo, porque todo o mundo que está acampado acha que está ali provi-
soriamente e quer sair do provisório para se assentar. O absurdo da pro-
posta não impediu que ela fosse discutida semanas a fio.

Depois dessa, surgiu a proposta de se fazer um Kibutz no Paraná.
O Secretário da Reforma Agrária constantemente está declarando que
vai instalar um Kibutz misturado com comuna chinesa. Mas nada foi
publicado para entendermos o conteúdo da proposta. Quer dizer: pelo
jeito, vamos ter que mandar os sem-terra fazer Mestrado em Israel para,
na volta, implantarem os Kibutz. Ora, é muito mais fácil fazer a Refor-
ma Agrária primeiro e, talvez após a primeira safra, na entressafra, fazer-
mos um curso e, quem sabe, até mandarmos uns para lá para aprende-
rem o que é um Kibutz, certamente com proveito.

Apesar do absurdo da proposta, isso foi discutido semanas a fio,
tal como das outras vezes.

Ao mesmo tempo em que isso ocorria, em setembro do ano pas-
sado o Presidente da República assinava três atos desapropriando três
propriedades. No Paraná isso foi uma festa. O governo dizia que era
para valer, "a Reforma Agrária começou". Chegaram ao despropósito
de prometer que até o final do ano seriam assentadas de 2.500 a 3.000
famílias. No entanto, os proprietários dos três imóveis desapropriados
em setembro entraram com uma ação e os juízes deferiram o recurso
e colocaram o problema em discussão.
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Assim, a história recente da Reforma Agrária no Paraná é mais ou
menos a seguinte: em 1984, por causa da pressão do movimento
popular, o INCRA, no tempo da Velha República, desapropriou uma
área para assentar cerca de 1.200 famílias, que eram ilhéus do Rio
Paraná. Elas estavam acampadas em barracas na beira do rio, pois ti-
nham sido expulsas das ilhas inundadas por ltaipu. Destas, 84 recebe-
ram terras, e a maior parte foi mal reassentada. Em 1985, o último Ge-
neral-Presidente, que eu não vou citar pelo nome para atender ao seu
apelo, assinou uma desapropriação de 10.000 hectares no Paraná, pouco
antes de deixar o governo. Imediatamente foram reassentadas, nos dois
ou três meses próximos, cerca de 350 famílias. Todos ficaram mais tran-
qüilos, porque aquilo foi bem antes da proposta do Primeiro Plano
da Roforma Agrária. Pensamos: agora o negócio vai deslanchar. Mas
isso não aconteceu: de maio para cá, apenas 194 famílias foram reassen-
tadas no Paraná. Depois, no final do ano, desapropriaram mais três
áreas. Passaram-se seis meses e nada mais foi feito.

Então perguntamos: por que se faz um Plano Regional de Refor-
Agrária? Para que se cria uma Secretaria Extraordinária de Coordenação
da Reforma Agrária? Há um ditado, no Brasil, que diz o seguinte:
"Quando o governo quer, faz. Quando não quer, cria uma comissão".

A Secretaria Extraordinária de Coordenação da Reforma Agrária
no Paraná, nada mais é do que uma comissão, com o nome de Secreta-
ria. Aí está o problema. O Plano Regional de Reforma Agrária, para o
Paraná, nada mais é do que um plano sem substância. Mas o governo
gastou um tempo enorme na criação da Secretaria e na edição do plano
que iria organizá-la. E, em função disso, pedia paciência. A opinião
pública, as pessoas que não acompanham diretamente o problema não
sabem o que está se passando. Assim, quando um líder, um represen-
tante do movimento dos sem-terra dá uma entrevista na televisão e
"mete o pau" no governo, o telespectador em sua casa, diz: esse é
muito sectário, muito radical!

A Reforma Agrária era uma tarefa da Secretaria da Agricultura
do Paraná. A Secretaria possui sete empresas vinculadas, de grande di-
mensão, cerca de sete mil funcionários, centenas de veículos e instala-
ções, casas, prédios espalhados por todo o interior do Paraná, uma óti-
ma estrutura para apoiar um Plano de Reforma Agrária, precisando, tal-
vez, ser complementada com alguma coisa. Pois bem, depois que foi
criada a Secretaria Extraordinária de Coordenação da Reforma Agrária,
o Secretário de Agricultura reuniu os seus diretores e todos os órgãos e
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disse: "o Governo decidiu fazer a Reforma Agrária e criou uma Secreta-
ria especialmente para isso. Portanto, atualmente, a responsável pela
Reforma Agrária no Paraná é a Secretaria Extraordinária de Coordena-
ção de Reforma Agrária. Não quero mais saber de Reforma Agrária na
minha Secretaria."

Deste modo, agora existe a SEC, composta pelo Secretário, oito
ou nove assessores, dentro de uma casinha alugada perto do Palácio do
Governo e nenhum escritório no interior. Aliás, o Instituto de Glebas,	o,
de Cartografia e Florestas pertence a essa Secretaria e tem aqui, em
Curitiba, o chefe, o subchefe e dois assessores.

De maio do ano passado até julho/86 o tempo passou e não se fez
absolutamente nada na direção da Reforma Agrária. Pelo contrário, as	E
pessoas comprometidas com a Reforma Agrária estão sendo deslocadas
dos seus lugares, ou se demitem quando ocupam cargos de confiança,
ou são demitidas, ou são constantemente ameaçadas de transferência ou
de demissão. Hoje, aqui no Paraná, nas áreas onde há maior concentra-
ção de acampamentos, os técnicos da EMATER têm medo de estacionar
o carro na frente da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Porque se pararem o tempo suficiente para que alguém ligado ao gover-
no os veja, estão ameaçados de transferência.

Nós temos uma Constituição, que, mal ou bem, assegura a realiza-
ção da Reforma Agrária. Temos uma lei de Reforma Agrária, temos o
INCRA, com ramificações em todos os Estados, o Ministério da Refor-
ma e do Desenvolvimento Agrário e diversos Estados com instituições
próprias para isso e com uma infinidade de bens, portarias e regulamen-
tos complementares. Mas a Reforma Agrária não se realiza. Para que
ela se realize, é necessário fortalecer o movimento dos agricultores sem-
terra, fortalecer a aliança desses movimentos com movimentos sindicais
de trabalhadores urbanos e difundir, no meio da opinião pública, a in-
formação correta sobre o que é Reforma Agrária, esclarecendo o que é
esse movimento e o que está ocorrendo hoje. Evidentemente, se a Cons-
tituição puder contemplar mecanismos mais avançados, será melhor.

Outro problema sério é a questão da indenização das terras de-
sapropriadas. Existia um decreto-lei, de 1969, do General Médici, que
estabelecia que o teto da indenização seria constitu (do pelo valor decla-
rado no cadastro do INCRA. Neste cadastro, quem declara as caracte-
rísticas da propriedade, inclusive o valor, é o proprietário. Sobre esse
valor ele paga o imposto territorial rural. Como nesses anos todos, ele
nunca correu o risco de ser desapropriado, de pagar muito imposto ou
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de se verificarem as informações, os valores informados, geralmente,
estão abaixo dos 10% do valor real. Portanto, no ato da desapropriação,
ele deveria receber o valor que ele próprio declarou no cadastro. No en-
tanto, em novembro de 1985, o Senado, onde tem maioria o Governo
da Nova República, "comprometida com a Reforma Agrária", conside-
rou inconstitucional esse artigo, decidindo que a desapropriação tem
que ser feita pelo valor de mercado. Além disso, o proprietário pode
reclamar ainda um número incessante de coisas. Ora, os cofres públicos
não vão agüentar pagar o valor de mercado das áreas necessárias à Re-
forma Agrária.

Em vez de avançar no processo, nós estamos recuando. Em vez
de conseguir garantir, neste governo, pelo menos aquilo que já estava
num projeto de lei, ou seja, pagar o valor mínimo possível, se fez o con-
trário: colocaram nas mãos dos proprietários a oportunidade de assaltar
os cofres públicos, cobrando o valor de mercado por áreas muitas vezes
valorizadas devido a obras do próprio governo.

A opinião pública não sabe que esse artigo foi declarado inconsti-
tucional: isso passa por "debaixo dos panos". A imprensa não faz uma
manchete esclarecendo que foi declarado inconstitucional o artigo tal.
Mas sai a manchete de que foram assinadas tantas desapropriações, e
nós sabemos que estas vão passar por um verdadeiro calvário, até se
transformarem em terras disponíveis para o reassentamento.

Esta é a realidade que estamos vivendo. Em função disso, deve-
mos garantir e ampliar, na Constituinte, aqueles dispositivos que já exis-
tem e que permitem fazer uma Reforma Agrária, mesmo que limitada.
E, para que ela ocorra, é fundamental que as entidades representativas,
como movimentos organizados da população, cresçam, se fortaleçam e
se articulem nacionalmente.

Hoje existe uma organização bastante forte no movimento dos
agricutures sem-terra. Eles possuem uma entidade nacional com uma
coordenação nacional, localizada em São Paulo, e coordenações esta-
duais em quase todos os Estados do país. Editam um jornal, que é o
"Jornal dos Trabalhadores Sem-Terra", que, mensalmente, informa a
situação do movimento, das lutas pela Reforma Agrária em todo o país.
Peço a todos os presentes que contribuam se informando a respeito
dessa questão e se aglutinando, nas entidades populares no Brasil, em
torno dela. A Reforma Agrária não é uma reivindicação vazia, nem su-
perad, mesmo que alguns assim a considerem. Ela atinge os interesses
de cerca de 11 .000.000 (Onze milhões) de trabalhadores rurais sem terra
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no Brasil. Não há teoria que os impeça de realizar o seu direito, desde
que consigam organizar-se adequadamente.

• o•
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