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INTRODUÇÃO

Há um conhecido dito popular segundo o qual existem três
tipos de "barra" em torno dos quais se dá muita discussão e dos
quais, via de regra, decorrem briga e até morte. São eles: "barra
de saia", "barra deouro" e "barra de córrego". Não importando, no
momento, as desavenças oriundas da disputa por mulher ou por
dinheiro, é de se destacar da sabedoria do povo o registro de que
a terra sempre foi motivo de grande polêmica na história brasileira.

Não é à toa que, durante a Assembléia Nacional Constituinte,
uma das votações mais difíceis foi a do capítulo dedicado à
"política agrícola e fundiária" e à "reforma agrária", da qual
resultou um texto notoriamente dificultador do procedimento de
redistribuição das propriedades em nosso País, vencedora que
foi a corrente parlamentar liderada pelo chamado "Centrão".

É inequívoco, porém, que, não obstante a Constituição da
República de 1988 tenha fortalecido o direito de propriedade
particular em face da faculdade do Poder Público de desapropriar
imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social, ela
mesmo declarou, alto e bom som, que as ações administrativas
das diversas esferas de Poder, voltadas para a questão fundiária,
não podem jamais ser contraditórias ou antagônicas. É o que se
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depreende do caput do art. 188 da Constituição Federal: a
destinação de terras públicas e devolutas 'Será compatibilizada
com a política agrícola e com oplano nacional de reforma agrária.

Esta obrigatoriedade de se harmo"nizar a destinação dos
bens imóveis públicos com o plano de reforma agrária é
especialmente tangenciadora da atuação dos Estados-membros
em sua atividade de dispor, via concessão ou alienação, d?s
terras de sua propriedade.

Com efeito, não é difícil perceber que, desde 5 de outubro de
1988, as terras públicas estaduais passaram a ser, por força de
mandamento constitucional, preferencialmente destináveis à
alocação de trabalhadores beneficiários do plano nacional de
reforma agrária. A opção do constituinte federal, sobre ser evidente,
contém fundamento lógico incontestável: a propriedade, como
direito individual garantido (art. 5º, XXII), deve atender à sua
função social (arts. 5º, XXIII, e 186), sob pena de vir a ser
desapropriada, mediante prévia e justa indenização, pela União
Federal (art. 184), que a distribuirá aos beneficiários (art. 189),
tudo implicando transferência compulsória onerosa depropriedade
privada para o domínio público.

Ora, se o Poder Público, seja federal ou estadual, alienasse
imóvel de sua propriedade a particulares, sem antes verificar a.
necessidade de sua utilização para fins de assentamento de
beneficiários da reforma agrária, poderia estar acarretando
inaceitável e irreparável ônus para a Administração Federal, se
esta, em cumprimento ao edito constitucional, se visse obrigada
em seguida a desapropriar aquele mesmo imóvel para assegurar-
lhe a observância da função social.

De registrar-se que a lógica inerente à aludida regra da
Constituição da República coincide, no particular, com o discurso
de não pouco expressiva corrente de lideranças parlamentares e
de categorias econômicas rurais, de acordo com o qual a reforma
agrária deveria começar pelas "terras do Governo", para só
depois atingir, via expropriação, as terras particulares.
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Sem se ter que aderir, necessariamente, a essa linha de
argumentação, é possível inferir já não mais poderem os Estados-
membros, quando promoverem a destinação ?~S terra~ q.ue lhes
pertençam, olvidar ou relegar a posto secundarlo os obJe~lvos,a~
estratégias, as metas e os programas inseridos, medla~te lei
federal, nos planos nacional e regionais de reforma agrária.

Tal assertiva, contudo, não é de fácil compreensão ou
tranquila aceitação por parte de certos setores que, sem e:.mbargo
dos novos preceptivos constitucionais, assim da Federaçao como
do Estado de Minas Gerais, insistem em deles fazer tabula :~sa,
como se não houvessem as recém-promulgadas Ca,rtas PolltlC~S
Federal (1988) e Estadual (1989) operado verdadeira r~vo~uçao
no ordenamento jurídico atinente às terras publicas,
redirecionando, em alguns casos, a política de destinaçã.o destas
a norte exatamente oposto ao até então vigorante. Repisam-se,
neste diapasão. argumentos metajurídicos já afastados p~lo~
constituintes, por isso mesmo incapazes de estremecer ou res.lstlr
à interpretação lógico-sistêmica que, do pont?-~e.-vlsta
exclusivamente jurídico, é obrigatório fazer das Indlgltadas
Constitu ições.

QUE SÃO TERRAS DEVOLUTAS ESTADUAIS?

Mas, afinal, que terras são estas que pertencem ao Estado
e em torno das quais se ergue tanta polêmica? Para com~reender
a temática, é preciso incursionar, ainda que perfunctor~amente,
pela própria evolução histórica da propriedade no BraSIl.

A descoberta, para a Bandeira de Castela, da América por
Cristóvão Colombo, em 1492, provocou natural a~reensão a
Portugal, cujo interesse pela Ásia. já então pos~lvel ?e .ser
alcançada, era inequívoco. Daí porque os lusitanos- nao satisfeitos
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com a regulação diplomática dos direitos de Espanha e Portugal
sobre as terras a descobrir, encetadas por duas bulas papais de
1493 -logo concertar,am novos entendimentos com os espanhóis.
Com o Tratado de Tordesilhas,' as fronteiras de Portugal
estenderam-se para 370 léguas além da linha ideal outrora
estabelecida, que passava, em direção norte-sul, cem léguas a
oeste de Açores e Cabo Verde.

A ratificação papal desse tratado assegurou o direito da
Coroa Portuguesa sobre grande parte do Brasil, o qual veio de ser
declarado pelo só apossamento, pela expedição chefiada por
Pedro Álvares Cabral, da porção de terras avistadas em 1500 e
referenciadas por Pero Vaz de Cam inha na carta expedida ao Rei,
tida como a primeira certidão de domínio de Portugal sobre o
Brasil.

Entretanto, esse domínio impunha-se fosse garantido na
prática, pois nem a Espanha, signatária embora do Tratado de
Tordesilhas, tampouco a França, por seu Rei Francisco I,
resignavam-se às conseqüências que as decisões papais e a
ventura de Cabral implicavam. Donde ter-se apressado D. João
111, Rei de Portugal, em consolidar o direito deste sobre o território
brasileiro, para tanto se utilizando do processo de colonização,
consistente na doação de tratos de terra - denom inados sesmarias
- para que o donatário os ocupasse e explorasse conforme lhe
aprouvesse. Esse regime, estabelecido em Portugal em 1375,
acabou por ser transplantado para o Brasil, inclusive com
peculiaridades, em lugar do tradicional regime feudal então em
voga na Europa.

De fato, na Colônia as sesmarias eram reguladas por um
documento chamado fora I, que assegurava ao donatário o seu
direito sobre a terra, mediante o pagamento de, apenas, um
dízimo, cobrado em favor da Ordem de Cristo.

O sistema, contudo, não estava imune às perversões da
natureza humana, tornando marcantes os efeitos gerados pelos
favores nas concessões de grandes tratos de terras às pessoas
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mais chegadas à autoridade concedente: a aristocracia nordestina
e o latifúndio.

Sucedeu-se, assim, um período de escândalos
administrativos, quando entrou em desuso o princípio de não se
dar a uma pessoa tratos de terra superiores aos que ela pudesse
aproveitar. E, pouco a pouco, as sesmarias foram se afastando do
regime das ordenações, para cairem no domínio de leis especiais.

À medida que o tempo passava, no entanto, mais rigoroso
tornou-se o processo de concessão de sesmarias. Em 1675 se
proibira a concessão de terras a estrangeiros ou a quem já se
beneficiara da graça. Em 1753 subordinou-se a confirmação das
sesmarias à medição e demarcação judicial das terras, sendo
certo que, dadas as dificuldades técnicas, tais exigências eram,
na maior parte, relevadas.

Ademais, de acordo com o Alvará de 1770, somente após
uma averiguação exaustiva, com audição de testemunhas,
expedia-se a carta de concessão.

Em 1795, pelo Alvará que consolidou a matéria, passaram
a se sujeitar à confirmação régia - inicialmente de competência do
Conselho Ultramarino, e, posteriormente, da Mesa do Desembargo
do Paço, no Rio de Janeiro - as sesmarias concedidas pelos
governadores a Capitães-mores. A extensão das concessões foi
reduzida a três léguas quadradas e, em algumas capitanias, a não
mais de meia légua.

Extinto o regime de sesmarias pela Resolução de 17 de julho
de 1822, ficou o País sem um instituto legal que disciplinasse a
propriedade imobiliária. Foi o período da incerteza dominial,
fazendo com que o homem, sempre preso à terra, lançasse mão
do único meio de detê-Ia, ou seja, aposseando-se dela. Configurou-
se a fase áurea do posseiro, quando a posse ou ocupação se
firmou como modo originário da aquisição do domínio de imóveis
rurais.

Os conflitos de terras, aliados à insegurança e incerteza
dominial, acabaram por sensibilizar o Imperador, que, em 18 de

2.001



setembro de 1850, promulgou a Lei nº 601. Esta legislação
reg~lava desde a apuração das áreas objeto de posse por
particulares até o sistema de alienação das terras vagas,
desocupadas. Ademais, a Lei nº 601-reiterava o espírito reinante
na fase que imediatamente lhe antecedeu a promulgação: o
absoluto respeito à detenção daquele que. sem título dominial em
ordem, estivesse em contato com o solo brasileiro, com ocupação
exp~ess~da por dois requisitos completamente imprescindíveis,
quais sejam, cultura efetiva e morada habitual. cuja verificação
ensejava a legitimação da posse, ainda que se tratasse de antigo
sesme~ro ou concessionário que descumprira as condições sob
as quais lhe fora concedido o trato de terra.

Tirante as porções de terra habitadas e efetivamente
cul~ivadas, todas as demais que, à época da edição da lei,
estivessem desocupadas, vagas, ermas, não exploradas pár
cultura e não reservadas para algum uso público eram
consideradas terras devolutas.

Etimologicamente. a designação atributiva devolução-
devoluta é oriunda do latim devolutu(m), particípio do verbo
deVOlvere, que significa desempenhar, precipitar, rolarpara cima,
afastar-se de. Daí, devoluta passa ao sentido de devolvido
adquirido por deVOlução, vago, desocupado; no latim medieval:
devolvere teria passado a significar "pedir transferência para si de
um benefício vago, sem dono".

Veja-se a definição contida na citada Lei nº 601 de 1850
cujo art. 32 tem a seguinte dicção: "

São terras devolutas:

~ 12 - As que não se acharem aplicadas a algum uso
público nacional, provincial ou municipal.
~ 22 - As que não se acharem no domínio particular, por
qualquer título legítimo, nem forem havidas por
sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou
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Provincial, não incursas em comisso por falta de
cumprimento das condições de medição, confirmação
e cultura.
~ 32 - As que não se acharem dadas por sesmarias, ou
outras ~oncessões dO,Govemo, que, apesar de incursas
em comisso, forem revalidadas por esta lei.
~ 4Q

- As que não se acharem ocupadas por posses,
que, apesar de não se fundarem em título geral, forem
legitimadas por esta lei.

o transcrito texto utilizou-se de critério enumerativo negativo,
isto é. limitou-se a enumerar as terras que passavam a ser
consideradas devolutas, o que dificulta dele se inferir uma
conceituação científica.

De outra vertente, algumas legislações, especialmente
estaduais, de que são exemplo, em Minas Gerais, as Leis nos.
550/49 (art. 12) e 9.681/88 (art. 22), acabaram por conceituar as
terras devolutas, o que é inaceitável, já que os Estados-Membros,
conquanto tenham o direito de legislar sobre o que lhes pertence,
não podem, em suas leis, forjar novos conceitos e definições com
o fito de ampliar o seu patrimônio. As terras devolutas que
passaram para o domínio dos Estados foram aquelas assim
consideradas pela legislação imperial.

Todavia, grandes porções de terras públicas que, no
período do Brasil-Colônia, pertenciam à Metrópole e que, com a
Independência, passaram ao domínio da Coroa Imperial,
transferiram-se para os Estados-membros ao proclamar-se a
República. Sensível às reivindicações das antigas Províncias, a
Constituição de 1891 transferiu para os Estados Federados o
domínio das terras devolutas localizadas em seus territórios,
mantendo, porém, alguns trechos no domínio federal, nos termos
seguintes:
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dA
rt
. 6, 4 - Pertencem ao Estado as minas e terras

evo utas situada .
cabe '_ s nos seus r~spect,vos territórios,
indis ":0à Umao somente a porção do território que for

p n~vel p.~raa defesa das fronteiras, fortificações
construçoes m,IItares e estradas de ferro federais '
Parágrafo único - Os próprios nacionais que ~ão
foredmn~~essários para serviços da União' passarão
ao omln'O dos Estad ' ... '
situad os, em cUJoterntono estiveremos.

Por aí se conclui que d f
Estados-membros a ter '. e uma orma geral, passaram os
em seu território excl ~:ropnedade d~s terras devolutas situadas
Carta já tivesse~ c UI as a.sq.ue, à epoca da promulgação da
públido nacional bearáter de ,nd,spen~abilidade para o interesse

de fato ou ato d~cla::~oe~a~uaed~ ~:s~~~: adquirir por força

da U J.~a ~onstituição da República de 1934 manteve no dom ínio
atu ,nlao os be~s ~~e a esta pertencem, nos termos das leis

a ment~ e~ vigor {art. 20, \), ne\es \nc\u\das, pois, as terras
de\Jo\u\as \no\spensáve\s para a de\esa das honte\ras, iortiiicações,
construções militares e estradas de ferro federais. Declarou,
também, pertencerem aos Estados os bens considerados de sua
propriedade pela legislação então em vigor (art. 21, 5). Isso tudo,
na prática, ratificou, quanto à titularidade das terra devolutas, a
situação preconizada na Lex Legum de 1891.

A outorgada Carta Federal de 1937 reiterou, sem nada
modificar, o sistema das duas Constituições antecedentes (arts.
36, a, e 37, a).

Nada se alterou, igualmente, com a promulogação da
Constituição da República de 1946 (art. 34, 11), embora o domínio
dos Estados Federados sobre as terras devolutas não tenha sido
expressamente declarado (art. 35), se não pudesse ser
indiretamente deduzido do ~ 1Q do art. 156.
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Pela Carta Constitucional de 1967, mantiveram-se no domínio
dos Estados as terras devolutas (art. 5Q), salvo se consideradas
indispensáveis à defesa nacional ou essenciais ao
desenvolvimento econômico da União (art. 4°, 5), as quais a esta
se reservaram.

A sistemática foi ratificada, com pequena alteração de
redação, mas não de fundo, pela Emenda Constitucional nO1, de
1969.

A Constituição da República de 1988, a par de ampliar o
âmbito de interesse nacional para fins de inserir no domínio da
União tratos de terras devolutas, nele incluindo a preservação
ambiental, teve o condão de estabelecer, expressamente, a
reserva legalpara a definição das terras devolutas indispensáveis
ao interesse nacional, bem como de declarar, desde já, a faixa
territorial necessária à defesa das fronteiras. Com efeito, vejam-
se os textos:

Art. 20. São bens da União:

1\ - as terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares,
das vias federais de comunicação e à preservação
ambiental, definidas em lei;

~2QA faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada
como faixa de fronteira, é considerada fundamental
para defesa do território nacional, e sua ocupação e
utilização serão reguladas em lei.
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

IV -as terras devolutas não compreendidas entre as da
União.
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Parece claro que as leis a que se referem o inciso" e o ~ 22
do art. 20 retrotranscritos são de natureza nacional, aprovadas
pelo Congresso ~ sa~cionadas pelo Presidente da República, em
face do que dlspoe o art. 22 da Constituição Federal,
nomeadamente em seus incisos XI e XXVIII. Destarte, a definição
das terras devolutas que sejam de propriedade dos Estados
Federados depende do que se disser, em lei, ser terra devoluta
re~erva~a à.União, sendo plenamente possível a recepção de
leglslaçoes vigentes antes de 05/1 0/88 disciplinadoras da questão.

No caso particular de Minas Gerais, esse aspecto não
apresenta grandes problemas, por isto que não se trata de Estado
fr.ont~iriço a outros países, além de já serem conhecidas
hlstoncamente as fortificações e construções militares e as vias
federais de comunicação para cuja defesa se justifica reservar ao
do~í~io da União porções de terras devolutas. Restaria por
definir, apenas, as áreas devolutas indispensáveis para a
preservação ambiental.

O domínio que a União e o Estado-membro exercem sobre
as terras devolutas de seus patrimônios é aquele em que se
colocam ,como titulares de um direito de propriedade, e não
necessanamente como detentores de poder de soberania interna.
Este, o Estado enquanto Nação politicamente organizada exerce
sobre todas as coisas que se acham em seu território, e alcança
tanto os bens públicos como as coisas particulares de interessse
coletivo.

Em contraposição ao domínio eminente o domínio
p~trimonialdo Estado incide, específica e efetivame~te, sobre os
bens que lhe são próprios, por isso mesmo chamados bens
públicos. O Código Civil, em seu art. 65, definiu como "públicos os
bens do domínio nacional pertencentes à União, aos Estados, ou
aos Municípios", prescrevendo ainda que "todos os demais
outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem
pertencerem. "
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Destarte, bens públicos são todas as coisas corpóreas ou
incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e
ações, incorporadas, a qualquer título, ao patrimônio das entidades
públicas.

Segundo o critério da afetação, os bens públicos são
classificáveis assim: a) os de uso comum do povo, tais como os
mares, rios, lagos, praias, estradas, ruas, praças, logradouros
públicos etc.; b) os de uso especial, tais como os edifícios das
repartições públicas, os terrenos aplicados aos serviços ou
estabelecimentos públicos, veículos da Administração,
matadouros, mercados, museus, teatros e bibliotecas públicas,
aeroportos, cemitérios públicos etc., bem como, desde a
Constituição da República de 1988, as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados consideradas necessárias à proteção
dos ecossistemas naturais; c) os dominicais, isto é, os que
constituem o patrimônio da União, dos Estados, ou dos Municípios,
como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas
entidades, entre eles as terras devolutas, os imóveis não utilizados
pela Administração, os terrenos de marinha etc.

Desta classificação se pode deduzir outra, conforme tenham
ou não destinação pública as três modalidades: a) os do domínio
público do Estado, abrangendo os de uso comum do povo e os de
uso especial; e b) os do domínio privado do Estado, abrangendo
os bens dominicais.

Outra possível classificação é a seguinte: a) bens do domínio
público (os de uso comum do povo); b) bens patrimoniais
indisponíveis (os de uso especial); e c) bens patrimoniais
disponíveis (os dominiais).

Característica registrável dos bens públicos é, em regra, a
da inalienabilidade, dos de uso comum do povo e de uso especial,
de que decorrem a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a
impossibilidade de oneração, a qual é estampada no art. 67 do
Código Civil. Este próprio dispositivo, porém, faculta à lei prescrever
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os casos e a forma em que os bens públicos deixarão de ser
inaliená veis.

A contrariosensu,característica dos bens públicos dom inicais
é, em princípio, a alienabilidade, salvo algumas exceções, entre
elas a da afetação a alguma destinação pública.

Outro elemento caracterizador dos bens públicos é o de que
a sua administração visa, mediata ou imediatamente, a objetivos
de interesse geral. É que, apesar de os bens dominicais
comportarem uma função patrimonial ou financeira, por se
destinarem a assegurar rendas ao Estado, em oposição aos
demais bens públicos, destinados a uso comum ou especial,
aqueles têm sido frequentemente utilizados ou administrados no
benefício de todos, como no caso de obras públicas, cessão a
particulares para fim de utilidade pública, terras públicas onde se
situem florestas, mananciais ou recursos naturais de preservação
permanente.

Além disso, não há hodiernamente mais qualquer dúvida de
que os bens públicos, sejam do domínio público ou do domínio
privado do Estado, submetem-se a regime jurídico de Direito
Público. Aqueles, totalmente; estes, no silêncio da lei, ou
supletivamente.

As terras devolutas, é fácil perceber, são subespécie de
terras públicas, ao lado da plataforma continental, das terras
ocupadas pelos silvícolas, dos terrenos de marinha, dos terrenos
acrescidos, das ilhas dos rios públicos e oceânicas, dos álveos
abandonados, das vias e logradouros públicos, das áreas ocupadas
com as fortificações e edifícios públicos.

Daí já se pode verificar que, espécie do gênero bens
públicos, as terras públicas são bens, ora do domínio público,
indisponíveis (de uso comum do povo e de uso especial), ora do
domínio privado do Estado, disponíveis (dominicais).

Enquanto bens do patrimônio disponível, destarte,
costumam-se classificar as terras públicas em dominiais (ou
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dominicais) e devolutas, aquelas pertencentes ao patrimônio
administrativo por aquisição procedida mediante uma das formas
previstas na legislação civil (compra e venda, doação, permuta
etc.), estas, como se viu atrás, incluídas neste patrimônio por
força de domínio que sempre sobre elas exerceram,
sucessivamente, a Coroa Portuguesa, o Império e, com o
advento da República, os Estados.

Do exposto se infere que o Estado possui potencialmente
uma grande extensão de terras públicas, rurais e urbanas, a
maioria das quais devolutas, da qual considerável contingente é
disponível, podendo ser alienado ou concedido a particulares.
Como, porém, essa destinação das terras públicas estaduais
deve ser compatibilizada com a política agrícola e a reforma
agrária, importa verificar a que princípios e regras se sujeitam a
alienação ou concessão, em especial das terras devolutas.

COMO SE IDENTIFICAM AS TERRAS DEVOLUTAS?

Para que o Estado possa, na forma de sua legislação
pertinente, alienar ou conceder porções de terras devolutas, é
preciso que, antes de tudo, saiba pertencerem efetivamente as
áreas ao seu patrimônio, sob pena de proceder a non domino,
vale dizer, vender o que não lhe pertence. A própria Constituição
Mineira de 1989 dispõe, nos ~~ 32 e 42 do art. 18, verbis:

~ 3Q
- Os bens do patrimônio estadual devem ser

cadastrados, zelados e tecnicamente identificados,
especialmente as edificações de interesse
administrativo, as terras públicas e a documentação
dos serviços públicos.
~ 4Q

- O cadastramento e a identificação técnica dos
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imóveis do Estado, de que trata o parágrafo anterior,
devem ser anualmente atualizados, 9a rantido oacesso
às informações neles contidas (grifaram-se).

A identificação técnica, em sede de terras públicas, nelas
incluídas as devolutas, se faz por um procedimento denominado
discriminação, única forma de se saber, com certeza, se um
determ inado imóvel é ou não devoluto. O objetivo da discriminatória
é separar as terras públicas das particulares, mediante verificação
da legitimidade dos títulos de domínio particulares, apurando, por
exclusão, as terras do domínio público.

Pode o processo discriminatório ser administrativo ou judi-
cial. Hoje, a nível federal, regula a matéria a Lei nº 6.383, de
dezembro de 1976, aplicável, na esfera judicial, por seu caráter,
no particular, de lei nacional (Constituição da República, art. 22,
I: "direito processual"), a todas as esferas de Poder (União,
Estados e Municípios). É que a competência para os Estados
Federados legislarem sobre procedimentos administrativos, in-
clusive o discriminatório, decorre da titularidade mesma que
detêm das terras devolutas situadas em seu território não
reservadas à União.

O processo administrativo compreende duas fases: a de
chamamento dos interessados e a de demarcação. Na primeira,
como procedimento edital que é, convocam-se todos os
interessados em áreas situadas em perímetro previamente
descrito, facultando-se-Ihes apresentarem todos os títulos de
domínio, documentos, informações e, até mesmo, querendo,
testemunhas. Findo o prazo, o órgão público competente examina
e em ite parecer sobre tudo o que tiver sido apresentado,
relacionando desde logo os títulos que considera legítimos e as
glebas com títulos de legitimidade disputada. Neste último caso,
ou se fará acordo com o interessado, mediante reconhecimento
por este da inexistência de cadeia dominial segura, ou se aforará.
oportunamente, a cabível medida judicial. Após, inicia-se a segunda
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fase, com a demarcação das terras, conforme se as tenha
constatado devolutas, legítimas ou de legitimidade duvidosa.
Findo o procedimento, lavra-se detalhado e completo termo de
encerramento, cabendo ao órgão competente providenciar o
registro, em nome da entidade política, das terras devolutas
discrim inadas.

Do processo judicial não cabem, agora, outras referências
senão a de que"será ele promovido assim quando se dispensar a
instauração ou o prosseguimento do processo administrativo por
presumida ineficácia, assim contra aqueles que não atenderem
ao chamamento.

Releva dizer que, ao menos em Minas Gerais, vinha sendo
adotado procedimento diverso, por meio do qual se apura ser o
trato de terra presumivelmente devoluto, do domínio público, ou
presumivelmente legítimo, isto é, de propriedade particular.
Tradicionalmente, o Estado não instaura procedimentos
discriminatórios administrativos propriamente ditos, tendo-o feito
em locais e situações esparsas e, mais recentemente, por força
de convênio com oGoverno Federal, no bojo do "Projeto Nordeste".

Esta opção tem sido tomada com base em argumentos
metajurídicos, pois não há quem possa, teoricamente, sustentar
haver outra sistemática, senão a da discriminatória, juridicamente
bastante para estremar as terras devolutas das do domínio
particular. Entre outros, sustentam aqueles que advogam a
desnecessidade de instauração prévia de procedimento
discriminatório que se trata de atividade pesadamente onerosa
para os cofres públicos; que os cartórios e o próprio Poder
Judiciário não têm demonstrado estarem em condições de subsidiar
e decidir as questões oriundas da discriminação; que o sistema
até hoje utilizado, de atendimento por demanda do interessado,
é de elevado grau de segurança, visto o reduzidíssimo percentual
de anulação judicial de título expedido pelo Estado.

Não há amenor dúvida de que tal atividade exige considerável
soma de recursos públicos, ultimamente escassos. Ocorre,
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contudo, que a relação custo-benefício demonstra a alta viabilidade
econômica de projetos dessa natureza, seja sd se considera o
volume de terras arrecadáveis pelo Estado.e destináveis aos
programas federais de reforma agrária. seja se se releva a
potencialidade da discriminatória para identificar as terras devolutas
indispon íveis em face da necessidade de proteção dos
ecossistemas naturais.

A seu turno. a alegada falta de preparo dos cartórios e dos
juízes para atuarem nos procedimentos discriminatórios não é
aceitável. notadamente se se tem em vista a necessidade
impostergável de se prepararem esses órgãos e agentes públicos
para as tarefas que o legislador lhes reservou.

No tocante à difundida estatística que se pretende
comprobatória do quase inexistente questionamento sobre a
legitimidade dos títulos expedidos pelo Estado sem a prévia
discrim inação legal das terras, diga-se tão-somente que o posseiro
pequeno, que não tinha forças para resistir às investidas de
grileiros e grandes proprietários. efetivadas em passado nada
remoto. muito menos as tinha para, expulso da sua terra. recorrer
ao Poder Judiciário para tentar anular o título a final expedido em
favor do poderoso.

Acresce. por fim. que, além da propna referência. no
supratranscrito dispositivo constitucional federal. à ação
discriminatória, no Estado há pelo menos uma legislação (Lei nº
7.373, de 3 de outubro de 1978. que dispõe sobre a legitimação
e a doação de terras devolutas situadas em zonas urbana e de
expansão urbana) que estabelece ser a prévia instauração de
procedimento discrim inatório - administrativo ou judicial- condição
para a arrecadação e o cadastramento dos terrenos de domínio
público (art. 8º). o que. entretanto. não tem sido assim interpretado
nem. conseqüentemente. cumprido.

Desta maneira, preterindo o procedimento discriminatório,
procede o Estado à medição e à alienação de terras devolutas
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mediante atendimento por demanda individual. consubstanciado
no seguinte:

a) o interessado assina requerimento já impresso em que,
dizendo-se "ocupante de terras devolutas", pede sua medição e
propõe. "desde já, a sua aquisição preferencial";

b) instrui-se o requerimento com documentação provando a
posse sobre a gleba e eventual dom ínio sobre toda ou parte dela;

c) examinada a documentação, e inexistindo indícios de
vícios ou dúvidas sobre a origem e a ocupação. tornam-se
públicos editais de medição, afixados em Vários lugares.
facultando-se aos interessados apresentarem embargos que. se
rejeitados, serão seguidos da medição pelo método topográfico
convencional, durante a qual se preenche laudo contendo as
informações necessárias à verificação do adimplemento das
condições de exploração econômica para fins de alienação, bem
como se, de acordo com a situação real de ocupação, não foi a
gleba requerida objeto de retalhamento visando a escapar do
limite constitucional de área transferível para o domínio particular;

d) elaborados a planta e o memorial descritivo, afixam-se
novos editais, desta feita para que os interessados, tendo vistas
dos autos administrativos, possam formular protestos;

e) decorrido o prazo do edital. é tudo examinado pelo setor
jurídico e encaminhado à autoridade competente para, se for o
caso, autorizar a expedição do título, o que ocorrerá após pagos
os valores devidos. neles incluídos o preço das terras e demais
despesas.

A documentação que instrui o requerimento ou que vier a
constar dos autos em virtude de diligência sugerida pelo setor
jurídico pode apontar basicamente duas situações:

lI!) as terras são presumivelmente devolutas, pois não se
encontrou registro das mesmas em nome do requerente ou de
seus antecessores na ocupação;
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21) as terras são, no todo ou em parte, presumivelmente
legítimas, em face dos títulos de domínio colacionados.

No primeiro caso, não há certeza absoluta de que o imóvel
sej~ devoluto, pois, de um lado, nem toda terra que não esteja
regIstrada é de domínio público e, de outro laco, para constatar-
se não estar efetivamente registrada uma. porção de terra é
preciso promover-se minuciosa pesquisa nos cartórios imobiliários
da região - o sistema brasileiro de registro de imóveis, por ser
pessoal, e não real, não permite obter-se certidão sobre "se
determinada gleba está ou não registrada", mas tão somente
sobre "se determinada gleba está ou não registrada em nome de
fulano ou sicrano" - o que não é feito no atendimento individual por
demanda.

No segundo caso, os problemas se avolumam, como se
procurará demonstrar doravante, não sem antes sublinhar que o
título registrado goza apenas de presunção juris tantum de
legitimidade, premissa básica para instauração da ação
discriminatória que examinará toda a cadeia dominial do título
para verificar se o patrimônio público foi transferido para o
domínio particular por título hábil segundo a lei vigente à época.

Uma hipótese é a de que o imóvel, no todo ou em parte, se
ache transcrito em nome do requerente. Neste caso, tem-se
expedido "título de venda de terra devoluta" da área total medida,
constando do mesmo os números da matrícula. do registro, das
folhas e livros e o cartório respectivo. Para tentar viabilizar a
inscrição do título emanado do Estado, remete-se também
correspondência assinada pela autoridade competente e pelo
beneficiário, dirigida ao Cartório de registro de imóveis, solicitando
a unificação dos registros ou o cancelamento do já existente. Tal
procedimento dá ensejo - quando não há coincidência entre a
área registrada e a medida e titulada, o que quase sempre ocorre
- a verdadeira retificação de registro, promovida pelo Poder
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Executivo sem a observância e as garantias da Lei de Registros
Públicos (Lei nO6.015, de 31 de dezembro de 1973).

Outra hipótese é a de que a gleba pretendida se ache
registrada em nome de terceiro, normalmente antecessor inter
vivos ou mortis causa. Neste caso, se previamente constatada a
ocorrência, nem mesmo se recebe o requerimento, e. se verificada
no curso do processo, o prosseguimento de sua tramitação fica
condicionado à comprovação da transferência por instrumento
público e da respectiva transcrição no registro imobiliário em
nome do pretendente, após o que se atuará nos termos da
hipótese anterior.

Possibilidade diversa é a de estar o imóvel registrado em
nome de mais de uma pessoa, vale dizer, em condomínio.
Verificado o fato, ou se exigem requerimentos de todos os
condôminos, medindo-se a área total e expedindo-se o título a
todos aqueles, ou se condiciona a titulação à comprovação da
homologação judicial da divisão, devidamente transcrita no registro
imobiliário. Quando ocorrente esta hipótese, é preciso atentar-se
para que o limite constitucional da área de terra pública alienável
não seja, indiretamente, desrespeitado.

Em ambas as situações descritas (terras presumivelmente
devolutas ou presumivelmente legítimas), costuma ocorrer que o
antigo ocupante ou proprietário venha'a falecer antes de iniciado
o processo administrativo ou no seu curso. Isto não raras vezes
enseja a expectativa dos pretensos (eventualmente até
presumíveis) herdeiros de que os títulos lhes sejam expedidos
individualmente. Tal procedimento, contudo, não encontra
qualquer base jurídica, posto que o Poder Executivo não pode
substituir o Poder Judiciário nos arrolamentos e inventários,
tampouco nas partilhas. Assim, a solução que se tem dado é a
expedição do título ao espólio, cabendo aos herdeiros promoverem
as medidas judiciais que viabilizem a individuação do direito de
cada um.
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COMO SE PODEM ALIENAR OU CONCEDER TERRAS
DEVOLUTAS EM MINAS?

A autonomia estadual é limitada por normas da
Federação

É assente que, transferidas para o domínio dos Estados as
terras devolutas não mantidas no dom ínio da União (Constituição
da República de 1891, art. 64), passaram a ter essas entidades
federadas ampla competência para legislar sobre o seu uso e a
sua alienação. Tal competência, porém, sempre foi tangenciada
por preceptivos constitucionais da República, que, ao longo do
tempo, com maior ou menor ingerência, estabeleceram regras de
imperativa observância pelos Estados-membros, como o limite
de área acima do qual não se poderiam alienar ou conceder terras
públicas sem prévia aútorização do Senado Federal, a
obrigatoriedade de estabelecimento de planos de cOlonização e
aproveitamento de terras públicas, a garantia de preferência aos
posseiros para aquisição de terras devolutas, achamada usucapião
pro labore etc.

Bem por isso, qualquer tentativa de sistematização do re-
gime jurídico da alienação e da concessão de terras devolutas
deve, necessariamente, passar pelo exame prelim inar das regras
da Constituição Federal que sobre o tema dispõem.

Textos legais há, alguns de hierarquia constitucional, que
adotam as expressões alienação e concessão. Cumpre, pois,
desde logo, esclarecer que se os têm como institutos de natureza
jurídica diversa.

Alienação é forma de transferência de bem de um para outro
patrimônio; no caso em tela, do domínio público para o particular.
É gênero, de que são espécies a venda (em qualquer de suas
modalidades), a doação (com ou sem encargo), também chamada
de concessão gratuita de domínio, e a legitimação da posse, não
sendo incorreto acrescentar-lhes a permuta.
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A concessão, a seu turno, é forma de transferência do uso
e/ou gozo de uma propriedade pública para o patrimônio particu-
lar, não se tendo notfcia da utilização do instituto nas relações de
direito privado. Pode ser tida, mesmo que em raciocínio ampliativo,
como gênero, de que seriam espécies a autorização de uso, a
permissão de uso, a concessão de uso propriamente dita, o
aforamento, a cessão de uso, a licença de ocupação e, finalmente,
a concessão de direito real de uso.

A Carta Política do Estado Federal é a sede insuperável da
repartição de competência entre as diversas unidades federadas.
É nela que se encontram os poderes enumerados ou reservados
a cada uma das esferas políticas. Como sabido, as competências
são administrativas (ou executivas) ou legislativas. O exercício
destas últimas se dá, ora privativamente por uma das entidades
da Federação, ora concorrentemente entre duas ou mais delas.
Tudo, porém, segundo os ditames da Lex Legum, de forma que,
ocorrendo dúvida ou conflito de competência, a solução há de ser
procurada no Texto Maior da Federação.

De outro lado, é também cediço que, mesmo nas chamadas
constituições analíticas - como é a brasileira -, muitas vezes o
comando de certos dispositivos estabelece uma regra básica cuja
implementação demanda a existência de lei infraconstitucional,
elaborada no âmbito da União Federal ou das demais entidades
federadas.

Sob a ordem constitucional instalada em 1988, a República
Federativa do Brasil éformada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal (art. 12.), e sua organização
político-administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da
Constituição (art. 18). Aos Estados-membros, que se organizam
e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, observados
sempre os princípios constitucionais da República, reservam-se
as competências que não lhes sejam vedadas por aquela Carta
Magna (art. 25 e 9 12.).
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Denominam-se normas centrais as normas constitucionais
federais, que, extrapolando a finalidade essencial de organizar a
Federação, acabam por estender-se sobre o ordenamento
estadual, com maior ou menor intensidade, limitando e
condicionando o poder de organização do Estado-membro.

Tudo isso se disse para explicar a necessidade de, antes do
exame da legislação estadual sobre a matéria, inclusive' a
constitucional, localizar na Constituição da Répública e na
legislação federal dela decorrente as normas de obrigatória
observância na atuação, administrativa ou legislativa, do Estado,
em tema de alienação e concessão de terras públicas.

IA União compete privativamente legislar sobre direito civil e
agrário, desapropriação e registros públicos, prescrevem os
incisos I, /I e XXV do art. 22 da Constiuição Federal. Aos Estados,
pois, é vedado dispor sobre tais assuntos, a não ser que lei
complementar federal os autorize a tanto, conforme admite o
parágrafo único do mesmo edito.

No exercício de sua competência legislativa para tratar da
alienação e concessão das terras devolutas de sua propriedade,
devem cuidar os Estados, portanto, de não invadir a órbita de
competência privativa da União Federal.

Por lei elaborada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente da República, serão aprovados planos e programas
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento (Carta Fed-
eral, art. 48, IV), entre os quais se inclui o Plano Nacional de
Reforma Agrária, por isso que é competência da União elaborar
e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico e social (idem, art. 21, IX), cuja execução caberá a
organismos regionais decomposição defrnida em lei complementar
federal (idem, art. 43, ~ 112).

A reforma agrária é "o conjunto de medidas que visem a
promover melhor distribuição de terra, mediante modificações no
regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de
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justiça social e aumento de produtividade" (Estatuto da Terra, Lei
nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, art. 112, 9 112). O principal
instrumento para sua consecução é a desapropriação por interesse
social de imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social,
ato que compete à União (Constituição Federal, art. 184).

Sobre a função social da terra, dispõe o art. 186 da Carta
Magna, verbis:

Art. 186. A função social é cumprida quando a
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios egraus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado:

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

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

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

Destarte, é princípio constitucional que a propriedade que
não esteja cumprindo a sua função social deverá ser
desapropriada, mediante prévia e justa indenização em títulos da
dívida agrária, a fim de, mediante o assentamento de trabalhadores
rurais, se atingirem os objetivos fundamentais da República de
"construir uma sociedade livre, justa e solidária", de "garantir o
desenvolvimento nacional", de "erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" e
de "promover o bem de todos", sem qualquer discriminação
(Constituição, art. 312, I a IV).

Daí decorre que, se para promover melhor distribuição de
terra a União necessita de recursos financeiros para indenizar as
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propriedades suscetíveis de desapropriação, por muito maior
razão se deve curar para que as terras públicas, nelas incluídas
as devolutas, tenham sua destinação e utilizªção adequadas ao
programa de reforma agrária. Este o sentido do comando do' art.
188 da Constituição Federal.

A par de exigir a compatibilização da destinação de terras
públicas com o PNRA, a Constituição da República condicionou-
a a prévia manifestação do Congresso Nacional quando se trate
de áreas superiores a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares. É o
que dizem os seguintes dispositivos:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

XVII- aprovar, previamente, a alienação ou concessão
de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares.
Art. 188. omissis

9 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer
título, de terras públicas com áreas superior a dois mil
e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia
aprovação do Congresso Nacional.
~2Q

- Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior
as alienações ou as concessões de terras públicas
para fins de reforma agrária.

A regra não é nova na história constitucional brasileira. A
Constituição de 1934 inaugurou o princípio, ao dispor, no art. 130,
que qualquer concessão de terras de superfície superior a dez mil
hectares seria precedida, em cada caso, de autorização do
Senado Federal, e ao subordinar, pelo 9 32 do art. 166, a
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alienação de terras públicas da União e dos Estados, situadas em
zona de fronteira, "à aprovação do Poder Legislativo". Repetiu-o
o art. 155 da Carta de 1937. A Lei Magna de 1946, a seu turno,
estabelecia no 9 2º do art. 156 que nenhuma alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a dez mil hec-
tares seria feita sem prévia autorização do Senado Federal. A
Emenda Constitucional nº 10, de 1964, alterando a redação
desse dispositivo, reduziu o limite de área a três mil hectares e
excepcionou do controle legislativo as alienações e concessões
inerentes aos "planos de colonização aprovados pelo Governo
Federal." Por fim, a redação do parágrafo único do art. 164 da
Constituição de 1967 foi mantida no parágrafo único do art. 171
da Emenda Constitucional nº 1,de 1969: "Salvo para execução de
planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia aprovação do
Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a três mil hectares."

Embora não seja inédita ao exigir prévio controle legislativo
para transferência de terras do dom ínio público para o particular,
a Constituição de 1988 apresenta alguns elementos novos ao
tratar do assunto. O limite de área foi reduzido para dois mil e
quinhentos hectares. A competência para aprovação passou do
Senado Federal para o Congresso Nacional. Os beneficiários das
transferências condicionadas são designadamente pessoas físicas
ou jurídicas. O limite, finalmente, refere-se à área, em face da
expressa cogitação da hipótese de simulação para fraudar a
exigência constitucional.

Dos arts. 49, XVII, e 188, 99 1º e 2º, retrotranscitos, se pode
inferir que:

a) a competência, sendo exclusiva do Congresso Nacional,
é indelegável (Constituição Federal, art. 68, 9 1º);

b) o seu exercício deve ser prévio e individualizado, isto é,
específico para cada caso;

c) a aprovação, como ato exclusivo, se formaliza não
mediante lei, posto não sancionável, mas por intermédio de
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r resolução ou decreto legislativo, conforme dispuser o regimento
interno do Congresso Nacional; j

d) desde que a área das terras públic~s exceda ao limite
estipulado, o controle legislativo é condição, assim para a
transferência do bem da propriedade pública 'para a particular
(alienação), como para a mera transferência do uso (concessão);

e) as terras públicas são tanto as dominicais como as
devolutas, dos patrimônios da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal;

f) o controle prévio tem natureza política, reservando-se ao
Congresso Nacional "inteira discrição na apreciação e na decisão
da espécie";

g) o objetivo é tratar com maior rigor a transferência para o
particular de gleba contínua de terra pública de tão grande
dimensão, uma vez que é irrelevante quem formalmente recebe
o título, mas, sim, quem efetivamente é o beneficiário;

h) somente dispensam a aprovação legislativa as alienações
e concessões para fins de reforma agrária, até porque, neste
caso, "suficientes cautelas já estão asseguradas para impedir
qualquer mau emprego dos bens dominicais".

Tais conclusões, em alguns aspectos, podem ser transpostas
para o nível dos Estados, com devidas adaptações aos respectivos
textos constitucionais.

Já se pôde verificar que os beneficiários de terras públicas,
por alienação ou concessão, são pessoas físicas ou jurídicas (art.
188, 9 1º). No caso de estarem abrangidos pela distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária, diz também a Constituição
que os títulos serão gravados com cláusula de inalienabilidade ou
intransferibilidade pelo prazo de dez anos, bem como que a lei
(federal, in casu, por ser matéria de direito civil) estabelecerá os
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termos e condições em que esses títulos serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil (art. 189 e parágrafo'único).

De outra banda, se se tratar de pessoa física ou jurídica
estrangeira,-'a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural,
seja de partiC'ular, seja de pessoa jurídica de direito J público
interno (inclusive os Estados), somente poderão ser feitos nos
termos e limites previstos em lei federal, a que inclusive competirá
estabelecer os casos dependentes de autorização do Congresso
Nacional. (art. 190). ,

Nem todas as terras devolutas estaduais são
disponíveis '

Teve-se oportunidade, quando se tratou de titularidade das
terras devolutas, de verificar que a Constituição de 1988 reverteu
ao domínio da União aquelas que a lei federal definir como
indispensáveis à preser'vação ambiental. Há quem sustente que
a estas é que se aplica o art. 225, 9 5º, da Constituição. Veja-se,
porém, a dicção do aludido dispositivo:

São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias
à proteção dos ecossistemas naturais.

Não se pode, no entanto, concordar com mencionado
entendimento. Se as terras devolutas indispensáveis à
preservação ambiental incorporaram-se ao patrimônio da União
(a lei federal, na espécie, terá efeito meramente declaratório, e
não constitutivo), não há falar-se em competência dos Estados
para discriminá-Ias nem, tampouco, arrecadá-Ias; a competência
é do órgão próprio da União (hoje o INCRA).

Parece, na verdade, que a melhor exegese do 9 5º do art.
255 da Constituição da República é a de que, independentemente
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das terras devolutas federais (porque indispensá l1eisàpreservação
ambiental), são indisponíveis as terras devolutas estaduais, antes
ou após a discrim inação, necessária sàproteção dos ecossistemas
naturais. Vale dizer, deixaram de pertencer ao dom ínio privado do
Estado por afetação constitucional ao interesse público, passando
à categoria, ou de bem de uso comum do povo, ou de bem de uso
especial.

Há, ainda, o art. 68 do Ato das Disposiçães Constitucionais
Transitórias da República que dispõe, verbis:

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
os títulos respectivos.

Trata-se, à evidência, de norma declaratória de direito já
incorporado ao patrimônio de tantos quantos se subsumem na
hipótese vertente. O emprego da palavra "Estado" no singular
encerra conotação lato sensu, similar a "Poder Público", mesmo
porque as cogitadas terras, conforme a localização, ou a
documentação pertinente, podiam estar sendo tidas, até a
promulgação do Ato, como incorporadas ao patrimônio,
indisponível ou disponível, da União, dos Estados-membros. dos
Municípios e do Distrito Federal.

A originalidade do regime jurídico-constitucional
mineiro

A Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada em
21 de setembro de 1989, representa, no pertinente ao regime da
destinação de terras públicas, sem dúvida alguma, o mais inovador
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e detalhista documento legal, de hierarquia superior, entre todos
os existentes na história do direito constitucional brasileiro, quer
relativamente aos ordenamentos centrais, desde a Constituição
de 1824, quer em relação aos ordenamentos parciais dos Estados.

O constituinte estadual de 1989, como jamais o fizeram seus
antecessores, cuidou de dedicar, ao longo do texto constitucional,
especial atenção ao tema. Na consecução dessa tarefa, a par de
levar em conta as normas de preordenamento contidas na
Constituição da República, exerceu com extraordinárias
percuciência e criatividade a autonomia que lhe conferiu aquela
Lex Legum. Em alguns momentos, contentou-se o titular do poder
constituinte decorrente em reproduzir regras constitucionais da
Federação, seja porque de outra forma não poderia agir (no caso
das normas centrais cogentes), seja porque considerou propícia
a mera transplantação de institutos constantes do Texto Maior.
Em outras ocasiões, porém, optou com altivez, escrevendo, ainda
que em alguns casos inspirado na atividade do constituinte
nacional, regras próprias, novas, as quais certamente entendeu
mais consentâneas com a realidade do Estado. Se o resuÜado, do
ponto de vista sócio-econômico-político, será positivo, somente a
evolução dos fatos poderá dizer. Sob a ótica jurídica, entretanto,
que é a que interessa ao presente trabalho, as inovações
perpetradas, exatamente por terem caráter de novidade, hão de
ser analisadas com especial cuidado, a fim de extrair-se, mediante
intepretação sistêmica, o regime jurídico-constitucional da
alienação e concessão de terras públicas vigente no Estado.

A importância da identificação deste regime é tanto maior
quanto se sabe que a promulgação da Carta Mineira ocorreu
antes mesmo de ter a Lei nQ 9.681/88, que deu novo tratamento
infraconstitucional à destinação de terras devolutas estaduais,
comemorado seu primeiro aniversário. Conquanto recepcionada
pelo novo ordenamento constitucional, aquela legislação foi, por
este, revogada em alguns de seus dispositivos, por manifesta
incompatibilidade material.
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Logo no art. 22, ao elencar os objetivos prioritários do
Estado, a Constituição neles inseriu a promoção das "condições
necessárias para a fixação do homem no .c.ampo" (inciso VI), o
que, à evidência, constitui norma básica a reger toda a atividade
pública no âmbito da destinação de terras públicas rurais.

Essa atividade, no entanto, não poderá ser efetivada de
maneira difusa. Para fomentar o desenvolvimento econôm ico,
impõe-se o planejamento governamental, instrumentalizando-se
por meio do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (art.
231), a compreender, entre outros, plano de aproveitamento e
destinação de terra pública e devoluta, de obrigatória instituição
pelo Estado e indisputavelmente compatibilizado "com a política
agrícola e com o plano nacional de reforma agrária" (art. 10, XI).

Diz o art. 12 que, além dos seus direitos e dos rendimentos
das atividades e serviços de sua competência, "formam o domínio
público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis"
(grifaram-se), nestes incluídos, como se viu, as terras públicas
dominicais e devolutas, sejam urbanas ou rurais.

Por outro lado, a alienação de bem imóvel requer avaliação
prévia, autorização legislativa e licitação, salvo, quanto a esta, os
casos de permuta e doação, observada a lei (art. 18, caput).
Verificar-se-á, oportunamente, que a regra geral de exigência de
licitação para a alienação de bens imóveis públicos é excepcionada
por disposições especiais dirigidas à destinação de terras
devolutas.

Já o uso especial de bem patrimonial por terceiro, inclusive
o particular, poderá efetivar-se na forma que a lei prescrever,
devendo esta tratar dos institutos da concessão (mediante contrato
de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito
real resolúvel), da permissão, da cessão e da autorização (art. 18,
922).

A exigência de cadastramento e identificação técnica dos
bens patrimoniais do Estado, constante dos 99 3º e 4º do mesmo
art. 18, já foi objeto de análise anteriormente.
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Exsurge, ainda, do Texto Constitucional a reserva leg~/.d~s
matérias atinentes aos bens do domínio público e à aqUlslçao
onerosa e alienação de bem imóvel estadual (art. 61, XIV e X).

Sobre concorrer, inclusive precipuamente, para elaboraç~o
da legislação regente dos bens do domínio público, ~ A~sembl~la
Legislativa compete exercer "a fiscalização contábil, flna~celra,
orçamentária, operacional e patrimonialdo Estado ~ das entl.dades
da administração indireta", a qual abrange a legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gera?or de
receita ou determ inante de despesa e do de que resulte nascimento
ou extinção de direito ou obrigação" (art. 74 e 91 Q, I; grifaram-se).

O exercício desse controle externo pela Assembléia contará
com o auxílio do Tribunal de Contas, a que cabe, entre outros,
"apreciar a legalidade, legitim idade, economicidade e razoabilidade
de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere que
envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer
natureza a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do
Estado, por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração
indireta" (art. 76, XV; grifaram-se).

A par do controle externo da atividade adminis~rati~a que se
lhe reservou conforme visto acima,. ao Poder Legislativo foram
cometidas r~sponsabilidades extraordinárias de controle político
sobre diversos atos administrativos, inclusive no tocante às terras
públicas. Eis a redação do art. 62, XXXIV:

Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XXXIV - aprovar, previamente, a alienafão ou a
concessão de terra pública, ressalvado o disposto no
art. 247, 9 3Q

As exceções a que expressamente se fez remissão ~iz~m
respeito, como se verá, à alienação ou concessão de terra publica
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no bojo da reforma agrária e à doação de área devoluta rural até
o limite de 50 (cinqüenta) hectares. I

Do texto transcrito se pode, desde já, deduzir que o controle
político se exerce previamente, sempre que se quiser transferir o
uso ou a propriedade de qualquer terra pública, dominical ou
devoluta, urbana ou rural, seja qual for a sua dimensão, salvo, por
óbvio, as hipóteses mencionadas.

Esta a exegese juridicamente possível, não cabendo, aqui
e agora, questionar o acerto ou o desacerto da opção extrema do
constituinte de alterar a sistemática da tradição constitucional
brasileira e mineira de exigir o beneplácito do Poder Legislativo
somente quanto à alienação e à concessão de terras públicas
com dimensões superiores a determinado limite. A bem da
verdade, essa "tradição constitucional", pelo menos em Minas
Gerais, só se iniciou com a Constituição de 1947. Antes, previu-
se competir: "privativamente ao Congresso decretar a alienação
de bens do Estado" (Constituição de 1891, art. 30, nº 20),
"privativamente ao Poder Legislativo (.... ) resolver acerca da
alienação (...) de bens imóveis pelo Estado" (Constituição de
1935, art. 18, nº 6), e "ao Poder Legislativo (....) resolver sobre
alienação de bens imóveis pelo Estado" (Constituição de 1945,
art. 28, nº 6), em nenhum caso, pois, fazendo-se referência a
dimensão da área dos bens imóveis. Segundo o texto do ~ 2º do
art. 119 da Constituição de 1947, dependeria de prévia autorização
legislativa "qualquer alienação ou concessão de terras públicas,
com área superior a duzentos e cinqüenta hectares" (grifaram-
se). Em 1967, a Carta previu, no ~ 1º do art. 214, que toda'
alienação (não se falava em concessão) de terras públicas com
área superior a duzentos e cinqüenta hectares, salvo se para a
execução de planos de reforma agrária, estaria condicionada à
edição de "lei especial'. Por fim, adveio a Emenda nº 1, de 1970,
esta, sim, rompendo a tradição constitucional republicana de, ao
longo do tempo, ir reduzindo os limites de área para fins de
controle político do Legislativo. Preceituava o parágrafo único do
art. 194, verbis: "Salvo para a execução de plano de reforma
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agrária, não se fará, sem prévia autorização da Assembléia
Legislativa, alienação ou concessão de terras públicas, com área
superior a 750 (setecentos e cinqüenta hectares), ressalvado o
disposto no artigo 171, parágrafo único da Constituição Federal"
(grifaram-se).

Decorrência insofismável das conclusões acima expendidas
é que, bem ou mal, desde 21/09/89 os terrenos próprios ou
devolutos, localizados em zona urbana ou de expansão urbana,
assim como os rurais, só se alienam ou concedem mediante
prévia aprovação da Assembléia Legislativa.

Antes de se transcreverem os dispositivos constitucionais
que estabelecem as condições mediante cuja verificação se
poderá promover a alienação e concessão de terras públicas,
importa lembrar que somente delas se cogita quando não se
achem afetadas a um interesse público específico. Desta
circunstância se lembra em face do disposto no 9 6º do art. 214,
segundo o qual:

São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas
pelo Estado, necessárias às atividades de recreação
pública e à instituição de parques e demais unidades
de conservação, para a proteção dos ecossistemas
naturais (grifaram-se).

Logo se constata que este dispositivo guarda correlação
com o já aludido 9 52 do art. 255 da Constituição da República,
dele diferindo, em termos de redação, ao suprimir a expressão
"arrecadadas( ...) por ações discriminatórias" e ao acrescentar as
expressões destacadas na transcrição acima. A alteração
redacional não pode, entretanto, ter o condão de modificar o
comando da Lei Suprema, senão de explicitar os instrumentos por
que se lhe alcançará a finalidade, pois todas as terras devolutas
estaduais necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, nos
termos das normas gerais constantes de lei federal e das normas
inseridas na legislação estadual (cf. competência legislativa
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concorrente sobre proteção do meio ambiente na Constituição
Federal, art. 24, VI, e ~~ 112 e 412), são indisponíveis e, pois,
inalienáveis ou impassíveis de concessão p~lo Estado.

Veja-se, então, a dicção do art. 247 e seus ~~ 112 a 312, sede
principal das condições para a alienação e concessão de terras
públicas:

Art. 247 - O Estado adotará programas de
desenvolvimento rural destinados a fomentar a
produção agropecuária, organizar o abastecimento
alimentar, promover o bem-estar do homem que vive
do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados
com a política agrícola e com o plano de reforma
agrária estabelecido pela União.
9 1º -Para a consecução dos objetivos indicados neste
artigo, será assegurada, no planejamento e na
execução dapolítica rural, na forma da lei, a participação
dos setores da produção, envolvendo produtores e
trabalhadores rurais, edos setores de comercialização,
armazenamento, transporte eabastecimento, levando-
se em conta, especialmente:
I - os instrumentos creditícios e fiscais;
11 - o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à
difusão de seus resultados;
111 - a assistência técnica e a extensão rural;
IV - o seguro agrícola;
V - o cooperativismo;VI - a eletrificação rural e a
irrigação;
VII - a habitação para o trabalhador rural
VIII- o cumprimento da função social da propriedade;
IX - a alienação ou concessão, a qualquer título, de
terra pública para assentamento de produtor rural,
pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta
pessoa, compatibilizadas com os objetivos da reforma
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agrária e limitadas a duzentos e cinqüenta hectares e
com prévia autorização da Assembléia Legislativa.
9 2Q - A alienação ou concessão de que trata o inciso
IX do parágrafo anterior será permitida uma única vez
a cada beneficiário, ainda que a negociação se verifique
após o prazo fixado no 412

9 3Q
- Independem da autorização legislativa a que se

refere o inciso IX do ~ 112:

1- a alienação ou concessão de terra pública previstas
no plano de reforma agrária estadual, aprovado em lei;
11- a concessão gratuita do domínio de área devoluta
rural não superior a cinqüenta hectares a quem, não
sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua
como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição,
tenha nela sua moradia e a tenha tornado produtiva
(grifaram-se).

Dada a extensão do texto, realizar-se-á, a seguir, exame,
tanto quanto possível, sistêmico, procurando agrupar os
dispositivos conforme cada aspecto de que tratam.

De plano se deduz que os "programas de desenvolvimento
rural" a serem obrigatoriamente adotados pelo Estado devem ser
"compatibilizados com o plano de reforma agrária" da União. Não
há exceções; qualquer atividade estadual no setor há de manter
estreita coerência com os objetivos, metas e estratégias de ação
eleitas pela União para viabilizar "melhor distribuição das terras"
no País.

A consecução dos objetivos contidos nos programas de
desenvolvimento rural do Estado terá necessariamente em vista,
entre outros, dois aspectos: 112) o cumprimento da função social
da propriedade; e 212) a destinação de terra pública compatibilizada
com os objetivos da reforma agrária. Com isto, quis o Constituinte
mineiro que a atuação do Poder Público visasse a assegurar o
princípio da função social da propriedade, insculpido no rol dos
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princípios gerais da atividade econômica pelo inciso 111do art. 170
da Constituição da República, para tanto condicionando a utilização
de terra pública, dominical e devoluta, à comp'atibilização com os
objetivos da reforma agrária.

Ainda no que toca à alienação e à concessão de terra
pública, infere-se do texto em comento que:

a) o exercício da competência, privativa, da Assembléia e,
pois, indelegável (Constituição do Estado, art. 72, 9 1º), há de ser
prévio (idem, art. 62, XXXIV) e específico para cada caso, nada
obstando, porém, que a mensagem do Poder Executivo contenha
solicitação de áutorização para mais de uma gleba, tampouco que
a Assembléia promulgue uma resolução contendo várias e
individualizadas autorizações;

b) só dispensam a autorização legislativa as transferências
de uso ou dom ínio previstas no plano de reforma agrária, aprovado
em lei, federal (cf. art. 48, IV, c/c art. 184, da Carta Republicana)
eas doações (concessões gratuitas de domínio) de terras devolutas
rurais a quem preencha os apontados requisitos;

c) a dimensão máxima das terras públicas alienáveis ou
concessíveis é de duzentos e cinqüenta hectares; vale dizer,
acima deste limite não há possibilidade de transferência, a
qualquer título, de terra pública, dominical ou devoluta, ainda que
por interposta pessoa, haja ou não a autorização legislativa
prevista no inciso XXXIV do art. 62, o que, na prática, significa que
ao Congresso Nacional, por legítima opção do constituinte mineiro,
não será submetido qualquer pedido de aprovação de transferência
de terras públicas do patrimônio estadual, pelo menos enquanto
perdurar a regra do transcrito inciso IX do 9 1º do art. 247 da
Constituição Estadual;

d) independentemente da área, sempre, porém, limitada a
duzentos e cinqüenta hectares, o beneficiário da alienação ou
concessão jamais poderá receber outro trato de terras, mesmo
que daquele inicialmente adjudicado já se tenha despojado há
mais de 10 (dez) anos;
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e) o beneficiário pode ser pessoa física ou jurídica, mas há
de ser, sempre, produtor rural, o que implica a adoção, no
particular, da teoria da destinação do imóvel, sendo vedada, em
conseqüência, a alienação ou concessão de terras públicas rurais
para outros fins que não a exploração agropecuária ou outra do
gênero.

Calha, agora, reproduzir a redação dos 99 4º a 6º do art. 247
da Lex Legum estadual:

94º - Será outorgadotítulo de dom ínio ou de concessão
de uso, inegociável pelo prazo de dez anos, ao
beneficiário do disposto no inciso IX do 1º que
comprovar exploração efetiva e vinculação pessoal à
terra, nos termos e condições previstas em lei.

S 5º - O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil, nos termos e nas
condições previstas em lei.

9 6º - Quem tornar economicamente produtiva terra
devolvta estadual e comprovar sua vinculação pessoal
a ela terá preferência para adquirir-lhe o domínio, até
a área de duzentos e cinqüenta hectares, contra o
pagamento de seu valor, acrescido dos emolumentos
(grifaram-se).

Os dispositivos em tela, é de se ver, não se preocuparam,
nem o sugere a sua própria redação, em sistematizar as formas
de alienação e concessão de terras públicas. Apenas fizeram
referências esparsas a algumas das modalidades de transferência
da propriedade e do uso de bens públicos para o particular, como
será demonstrado. Bem por isso, não há falar-se em rol exaustivo,
isto é, nada impede que a lei ordinária estadual, observados os
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princípios e regras insertos na Constituição do Estado, estabeleça
outras espécies de alienação e concessão de terras públicas.

A expressão concessão de uso parece ter sido adotada em
sentido genérico. Abrangeria, assim, a autorização de uso, a
permissão de uso, a concessão de uso propriamente dita, a
cessão de uso e a concessão de difefto real de uso, todas
modalidades a serem reguladas em lei (Constituição Estadual,
art. 18, ~ 22), além do aforamento e da licença de ocupação.

O constituinte não impôs fosse outorgado o uso ao produtor
rural beneficiário da destinação de terra pública. Apenas admitiu
o fizesse a lei ou, conforme esta autorizar, o administrador. Mas
transpôs para o âmbito da transferência de terras públicas
estaduais a regra adotada pelo constituinte federal em relação
aos beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrária (art. 189): a concessão de uso será feita ao homem ou à
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

A quem for concedido (ou autorizado, ou permitido, ou
cedido) o uso de terra pública é vedado negociá-lo, vale dizer,
aliená-lo ou cedê-lo pelo prazo de dez anos, sob pena de
nulidade.

No que toca às formas de transferência de dom ínio, cogitou
o constituinte da venda preferencial àquele que comprovar
exploração efetiva (ou produtividade econômica) e vinculação
pessoal à terra. O ~ 3º, a seu turno, já havia feito referência à
concessão gratuita de domínio, que nada mais é senão doação,
outra modalidade de alienação. Quanto a esta, embora seja
contrato bilateral, com alto grau de liberalidade, parece que a
intenção do legislador supremo foi a de garantir, na prática, o
direito a receber o domínio daquele que, não sendo ainda
proprietário rural ou urbano, tenha tornado produtiva e resida, há
pelo menos um qüinqüênio, em área de terra devoluta rural de até
cinqüenta hectares.

Também o título traslativo de domínio, seja ao adquirente
por preferência (que pagará o valor da terra), seja ao donatário
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(que a receberá, por óbvio, gratuitamente), ~onterá. cláusu.la de
inalienabilidade a vigorar por dez anos, e sera confer.ldo aSSimao
homem como àmulher, se a ambos, qualquer que seja a natureza
do vínculo entre eles, não o for.

Além dos dispositivos já transcritos e co~entados, vale
trazer à baila a redação do 9 7º do art. 247, verbls: _

Art. 7º - São vedadas a alienação e a concessao de
terra pública:

I-a membro dos Poderes Executivo, . Judiciário
e Legislativo e a dirigente de órgão e entidades de
administração direta e indireta;

11 - a servidor de órgão ou entidade da Administração
Pública vinculado ao sistema de política rural do Estado;

11I - a proprietário de mais de duzentos e cinqüenta
hectares;

IV - a pessoa jurídica cuja titularidade do poder decisório
seja de estrangeiro;

V - a c6njuge ou a parente consanguíneo ~l! afim, até
o segundo grau, ou por adoção, das auto~/d~des e do
servidor indicados, respectivamente, nos mClsos / e 11.

Por força de todos esses editos, há de s,e~o ben~fic~á~io,
como asseverado anteriormente, pessoa flslca ou jundlca
eminentemente voltada para a produção rura/(art. 247, 1º, ~X), o
que significa a impossibilidade jurídic?, ?esde a promulgaçao da
Constituição, de se transferir terra p~bllca rural, ~or exemplo,_ a
associações civis recreativas ou entidades beneficentes .•a nao
ser que, entre suas atividades, se encontre circunstancial mas
comprovadamente a de produtor rural. , .

Por outro lado, quando da outorga do título de ~~m InlOou ~o
termo ou contrato de utilização, haverá de se perqUirir quem seja
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efetivamente o beneficiário, ou seja, se não se estará diante de
simulação por interposta pessoa, com vistas a fraudar a lei.

Ademais, é d~ se ter em conta se o outorgado já não
re,ce~eu, a mesmo título, em qualquer época, trato de terra
publica, pois não poderá ser beneficiado uma segunda vez ( ~ 2º
do art. 247).

Igualmente, quem já seja proprietário de mais de duzentos
e cinqüenta hectares não poderá adquirir o domínio ou obter o
di~eito ~e uso de terra pública. Isto se explica pelo fato de que a
allenaçao e a concessão desse tipo de bem público devem estar
compati.bil!zadas com os objetivos da reforma agrária, o principal
dos quais e a melhor distribuição da propriedade, para a ampliação
das oportunidades de fixação do homem, especialmente o sem
terra, no campo.

. ~? ~espeitante ao estrangeiro, se pessoa .física ou jurídica,
a aqu ISlçaoou o arrendamento de terras públicas deverá respeitar
o que, a propósito, dispuser a lei federal, a que cabe limitá-los e
estabelecer as situações em que o Congresso Nacional será
cha~ad.o a se manifestar (Constituição da República, art. 190).
~o amblto das terras públicas estaduais de Minas Gerais, porém,
I~dep~ndentemente da legislação federal, a pessoa jurídica cuja
tltulandade do poder decisório seja de estrangeiro (também
pessoa física ou jurídica) está impedida de obter o dom ínio e o uso
de terra pública, dominical ou devoluta.

Finalmente, entendeu o constituinte de proteger a atividade
d~ tran~ferênc~a dessa categoria de bens públicos do patrimônio
dlsponlvel das Ingerências político-administrativas, que poderiam
deturpar os objetivos da destinação das terras públicas. Estipulou,
então, a vedação de que sejam beneficiadas as autoridades
~áximas dos, t~ês P?deres do Estado e os servidores ligados ao
sistema administrativo encarregado de executar a política rural
estadual, assim diretamente ou por intermédio de seus parentes.

Propugnando por um inovador tratamento das terras públicas
a partir do término de sua tarefa, não deixou porém o constituinte
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estadual de voltar seus olhos para o passado, a fim de-identificar
ativiljade~ administrativas que, tendo extrapolado os limites do
interesse público, mereçam e possam ser reavaliadas e, se for o
caso, revogadas ou invalidadas.

Assim é que, pelo art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado, foram declarados
rescindidos todos os contratos que proporcionaram a transferência
de uso de terra pública estadual para particulares, contanto que

\ os beneficiados estivessem inadimplentes à data da promulgação
do Ato, cabendo-lhes a prova do contrário no prazo máximo de
noventa dias daquela data.

Determinou-se, outrossim, no art. 7º que a Assembléia
Legislativa promova a revisão de toda doação, venda e concessão
de terra pública de área superior a duzentos e cinqüenta hectares
realizadas de 1º/01/62 a 21/09/89, tarefa que poderá, se
comprovada ilegalidade ou havendo interesse público, concluir
por que adotem as autoridades competentes as providências
visando à reversão das terras ao patrimônio público.

Ambas as medidas noticiadas significam inequívoca
preocupação com a moralização administrativa e a defesa do
interesse público, podendo na prática reincorporarem novos bens
ao domínio privado do Estado, até que sejam destinados aos fins
definidos pela novel Lei Magna estadual.

CONCLUSÃO
Pelo que se pôde ver, o resultado dos trabalhos constituintes

da Federação brasileira e do Estado de Minas Gerais, longe de
sepultar a polêmica, estimulam mesmo a disceptação acirrada
em torno da questão das terras, em particular das terras públicas
em face da reforma agrária.

Devendo a Assembléia Legislativa mineira, como observado,
desincumbir-se de novas e relevantes tarefas atinentes às terras
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devolutas, tem o presente texto o objetivo de oferecer subsídios
para a interpretação da Constituição Estadual, cujo conteúdo,
antes de combatido, há de ser posto em prática.
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