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1. INTRODUÇÃO

A Região Amazônica constitui um dos mais ricos e complexos
ecossistemas do mundo. A biodiversidade existente na Floresta
Amazônica apresenta características inigualáveis no planeta, o que
justifica, por si só, a sua proteção. Nesse sentido, a Amazônia possui
grande importância para a estabilidade ambiental do planeta, em função
do volume de água despejada na atmosfera e nos oceanos. Além disso,
aAmazônia possui grande riqueza de espécies animais e vegetais ainda
não suficientemente pesquisadas, de modo a determinar-se sua
importância para o país e para a humanidade.

Apesar da importância desse ecossistema, pouco ainda se
conhece sobre o mesmo, em função dos poucos recursos direcionados
para as pesquisas levadas a efeito na região. Caso seja usada de forma
correta, a Amazônia e seu ecossistema poderão trazer um avanço
inimaginável para o ser humano.

Contudo, tal biodiversidade encontra-se ameaçada por diversos
fatores, dentre os quais se destacam o desmatamento irresponsável de
espécies vegetais nativas e a grilagem de terras, em especial as
pertencentes ao Poder Público, levando à destmição um verdadeiro
patrimônio da humanidade.

Tais fatos comprometem a soberania nacional, na medida em
que tomam a região vulnerável a interesses internacionais, ligados à
exploração descontrolada dos recursos naturais disponíveis, assim como
trazem danos irreparáveis ao meio ambiente.

2. A DEFINIÇÃO LEGAL DA AMAZÔNIA

As normas jurídicas que criaram a Amazônia Legal sofreram
alterações ao longo do tempo, incorporando novos territórios à referida
área, além de modificarem os conceitos relativos à matéria, de forma a
tomar mais efetiva a ação federal na área.

Em 1953, por meio da Lei n° 1.806, de 06.01.1953, foram
incorporados à Amazônia Brasileira o Estado do Maranhão (oeste do
meridiano 44°), o Estado de Goiás (norte do paralelo 13°, latitude sul,
correspondente, atualmente, ao Estado de Tocantins) e parte do Estado
de Mato Grosso (norte do paralelo 16°, latitude sul).
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A paltir do aludido diploma legal, a Amazônia Brasileira passou
a ser chamada de Amazônia Legal, fruto de um conceito político e não
de um imperativo geográfico.

Em 1966, pela Lei n° 5.173, de 27.10.1966, o conceito de
Amazônia Legal é reinventado para fins de planejamento. Nesse sentido,
o art. 2° daquela lei estabelece que "a Amaz6nia, para efeitos desta
lei, abrange a região compreendida pelos Estados do Acre, Pará e
Amazonas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e
Rond6nia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato Grosso a norte
do paralelo 16~ do Estado de Goiás a norte do paralelo 13° e do
Estado do Maranhão a oeste do meridiano de 44°".

Pelo art. 45 da Lei complementar nO 31, de 11.10.1977, a
Amazônia Legal teve seus limites ainda mais estendidos, passando a
compreender toda a área do Estado de Mato Grosso.

Considerando-se a criação do Estado de Tocantins pelo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, constante da Constituição
Federal de 1988, a Amazônia Legal compreende, hOJe, os Estados do
Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia,
de Roraima, de Tocantins e parte do Maranhão (oeste do meridiano de
44°).

A definição de Amazônia Legal é utilizada pelo Poder Público
para definição de políticas públicas voltadas para a região.

A criação da Amazônia Legal, nos temlOS do art. 2° da Lei n°
5.173/66 fez parte do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o
qual tinha como objetivo promover o desenvolvimento auto-sustentado
da economia e o bem-estar social da região amazônica, de forma
harmônica e integrada na economia nacional, conforme o art. 3° da mesma
lei. Além disso, o aludido diploma legal criou a SUDAM - Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia, para controlar a ação federal na
Amazônia, autarquia posteriormente extinta e que deu lugar à ADA 
Agência de Desenvolvimento da Amazônia.

3. A GRILAGEM DE TERRAS

Apesar de todas as iniciativas legais para ordenar a utilização
dos recursos naturais disponíveis na região amazônica de forma
sustentável, a vasta área e a ausência de maior controle sobre as terras
públicas, peltencentes à União e aos Estados, tomaram-se um grande
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incentivo à grilagem dessas aludidas áreas por posseiros, em prejuízo da
Nação

Conhecida como grilagem, a falsificação de docwnentos de terra
é usada freqüentemente por madeireiros, criadores de gado e
especuladores agrários para se apossar de terras públicas visando sua
exploração, contribuindo para a devastação da Floresta Amazônica sem
qualquer critério,

O ternlO "grilagem" tem origem em uma prática antiga de
"envelhecer" artificialmente documentos falsos para obter a posse de
determinada área de terra, colocando-os em uma caixa com grilos,

A grilagem acontece, em grande parte, devido às deficiências
no sistema de controle de terras na Amazônia e pela ausência de wn
cadastro único de terras públicas ou ao menos de um cadastro específico
para as grandes propriedades rurais, Em face do descontrole, verifica
se a existência de diversos títulos de propriedade para wna mesma área,
evidenciando a sobreposição de domínio, artificialmente provocada,

Hoje, docwnentos falsos em que os grileiros utilizam-se, inclusive,
de recursos modernos como imagens de satélite, são levados ao Registro
de Imóveis, A partir desse registro, feito sem qualquer conferência com
a situação real ou com os cadastros existentes em outras serventias
registrais ou nos órgãos públicos competentes, novos registros são feitos
nos cadastros de órgãos fundiários do governo (lNCRA, na esfera federal,
e órgãos de controle fundiário, nos estados) e na Receita FederaL Embora
houvesse sobreposição de titularidade em relação a vários títulos, não
houve qualquer oposição por parte dos ofícios registrais ou dos órgãos
fundiários estatais a que tais registros fossem efetivados,

Além de atingir as áreas públicas situadas na região, a grilagem
de terras afeta propriedades particulares, sobretudo as ocupadas por
pequenos proprietários, freqüentemente obrigados a abandonar seus
imóveis e a fugir de grileiros que os invadem com o uso de violência,

Assim, a grilagem de terras mostra sua face mais macabra,
incentivando a violência na região contra aqueles que lutam contra os
interesses de grileiros, bem como contra os legítimos ocupantes de imóveis
ruraIs na região,

De acordo com denúncias de entidades ligadas à preservação
do meio ambiente, a maior parte das terras objeto de grilagem na
Amazônia têm sido utilizadas para extração irregular de madeira e para
o plantio de soja,
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4. A PORTARIA N" 010, DE 2004

Como uma das tentativas de conter a grilagem de terras públicas
que impera na região daAmazônia Legal, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário e o INCRA emitiram a Portaria Conjunta nO 10, publicada em 1°
de dezembro de 2004, estabelecendo procedimentos a serem adotados
em relação aos imóveis rurais com situação juridica de posse por simples
ocupação, localizados em Mtmicípios daAmazônia Legal.

De acordo com a aludida Portaria, as Superintendências Regionais
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA na
Amazônia Legal somente poderão recepcionar solicitações novas, de
inclusão ou alteração de imóveis rurais, independente da sua dimensão,
quando acompanhados da documentação comprobatória, especialmente
planta e memorial descritivo georreferenciado, de forma a possibilitar a
verificação da sua superposição com terras públicas.

Além disso, o inciso III do art. I°da referida portaria impede a
emissão do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR se
constatada a superposição do imóvel rural, com terras públicas federais,
devendo ser cancelado o protocolo de recepção da documentação, além
de providenciada a baixa nos assentos cadastrais, devolvida a
documentação ao interessado mediante comprovante de recebimento e
encaminhada cópia de toda documentação à Procuradoria do INCRA,
para defesa dos interesses da União

No tocante aos imóveis Já cadastrados naquele órgão federal
com área superior a cem hectares, a portaria fixa prazo para que a
documentação comprobatória, a planta e o memorial descritivo
georreferenciado sejam apresentados ao INCRA. O não cumprimento
dos prazos previstos na Portaria para apresentação dos documentos
mencionados implicará na inibição do CCIR do imóvel, até o atendimento
das exigências.

Em nível procedimental, a Portaria detelmina que apenas a
Superintendência Regional do INCRA na qual se localiza o imóvel rural
estará apta a receber os pedidos de inclusão e atualização cadastral,
com a documentação pertinente. Essa exigência visa coibir um dos
principais mecanismos de fraude, que consistia em levar tais pedidos a
qualquer Superintendência do INCRA, ainda que distante do imóvel,
ocasionando a impossibilidade fisica daquele órgão exercer qualquer
fiscalização.
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Uma das maiores críticas á Portaria têm sido quanto aos prazos
fixados para atualização cadastral, considerados exíguos e irreais. No
entanto, considerando-se a gravidade da situação e o fato de tais
exigências recaírem apenas sobre glebas de maior dimensão, com área
maior do que cem hectares, demonstram-se plenamente Justificadas as
exigências.

O art. 7° da POltaria n° 10 declara ainda que "os documentos
cadastrais ou outros expedidos pelo INCRA, referentes a imóveis
localizados em terras públicas federais não fazem prova de
propriedade, posse de boa fé ou de direitos a elas relativos."

Ainda que não houvesse tal afirmação, as declarações anteriores
do INCRA não estariam aptas a conceder o direito de propriedade ou
qualquer outro direito sobre imóveis de propriedade da União, lUna vez
que a aquisição de bens públicos somente é possível por meio de
procedimentos específicos estabelecidos em lei, não sendo possível,
sequer, adquiri-los por meio da usucapião, por força do disposto no art.
191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Na hipótese examinada, em que a maior parte dos imóveis
públicos na região estão sob posse palticular em decorrência do uso de
instrumentos fraudulentos para seu cadastro, não hà sequer a presunção
de boa-fé na posse.

Como não poderia deixar de ocorrer, a adoção da Portaria
enfrentou sérias resistências nos setores madeireiro e da produção rural,
sob várias alegações, entre elas a exigüidade dos prazos e a dificuldade
em se obter a planta e o memorial descrito georreferenciado da área
para obtenção ou liberação do CCIR. Tais protestos trouxeram resultados
favoráveis áqueles setores, com a decisão do Governo Federal de
reavaliar a liberação dos planos de manejo florestal suspensos em
decorrência da aplicação da Portaria examinada.

5. REFLEXOS DA PORTARIA N" 010 NOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO

A Portaria Conjunta n° 010 - INCRA/MDA apresenta reflexos
nos serviços notariais e de registro, os quais deverão ser informados
pelas Superintendências Regionais do INCRA da relação dos imóveis
rurais que se encontram com o CCIR inibido e dos que tiveram cancelado
seu protocolo de entrega de documentos, nos termos do art. 5° da referida
Portaria.
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Para se analisar a extensão de tais reflexos, vale frisar,
inicialmente, que, nos termos do art. 176, §1°,11,3), a), da Lei nO 6.015/
73 (Lei de Registros Públicos), um dos requisitos da matrícula de imóvel
rural é a sua identificação, que se dá pela menção aos seguintes elementos:
código do imóvel, os dados constantes do CCIR, a denominação e suas
características, confrontações, localização e área.

O §3° do mesmo art. 176 exige, nos casos de desmembramento,
parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, que a identificação
do imóvel seja feita a partir de memorial descritivo contendo as
coordenadas georreferenciadas de seus limites, consoante dispositivo
incluído pela Lei n° 10.267/01. Além disso, o §4° do citado art. 176 toma
obrigatória a identificação do imóvel em coordenadas georreferenciadas
para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência do
imóvel rural, em prazos fixados pelo Poder Executivo.

Dessa forma, qualquer registro a ser efetuado na matrícula de
determinado imóvel rural situado em um dos municípios relacionados
em anexo à Portaria nO 010, situados na região da Amazônia Legal,
dependerá da confrontação entre o número do CCIR apresentado e a
relação dos imóveis cujo CCIR esteja bloqueado. Idêntica conferência
deverá ser feita pelos tabeliães ao lavrar escrituras referentes a imóveis
rurais que possuam CCIR bloqueado.

Caso a documentação apresentada refira-se a imóveis com CCIR
bloqueado, o registro de qualquer ato na matrícula do imóvel mostra-se
impossível. A partir do bloqueio informado pelo INCRA, não mais poderão
ser registrados atos relativos ao aludido imóvel, até que se proceda à
regularização do mesmo junto ao INCRA, com a apresentação da
documentação hábil para tanto.

6. CONCLUSÃO

A grilagem de terras públicas na região amazônica tem se
mostrado um dos problemas mais graves no que tange à preservação da
natureza e do patrimônio público nacional. Por meio da grilagem, terras
públicas têm passado ao domínio privado sem qualquer beneficio ao
Estado.

Pelo contrário, as conseqüências são danosas, contribuindo para
o desmatamento e o comprometimento do ecossistema da região,
colocando em risco a biodiversidade da região. Esses problemas devem
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ser combatidos por todos os meios, sob pena de comprometer os beneficios
que a biodiversidade da região pode trazer á humanidade.

Nesse sentido, a Portaria n° OIO-INCRA/MDA, de dezembro
de 2004, pode contribuir para a diminuição da grilagem de terras, uma
vez que a apresentação de plantas e memoriais descritivos
georreferenciados permitirá identificar a sobreposição de terras
particulares e terras públicas ou mesmo de imóveis particulares
peltencentes a diferentes titulares, porém localizados nas mesmas
coordenadas.

A não apresentação de tais documentos nos prazos fixados terá
como conseqüência o bloqueio do CCIR do imóvel, o qual terá reflexos
em diversos setores, entre eles os serviços notariais e de registro, que
estarão impedidos de praticar atos em relação aos imóveis rurais cUJo
cadastro junto ao INCRA esteja inibido.

Dessa forma, os serviços notariais e de registro situados em
mllilicípios na região anlazônica assumem papel relevante na preservação
do meio ambiente, ao impedirem registros referentes a imóveis que não
se encontram em situação regularizada quanto ao CCIR.
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