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Alguns Comentários sobre

Alterações da Lei nº 10.267/01

Por acreditarmos que os termos da solicitação tenham sido redigidos

e  apresentados por algum eleitor e pequeno proprietário de seu Estado, permitimo-nos,

preliminarmente, a título de esclarecimento, anotar:

A -  “competência” para determinar a realização de medição é

exclusiva do proprietário. Tal competência insere-se entre as prerrogativas inerentes ao direito

de propriedade, pelo que não pode ser atribuída ao município;

B - “desmembramento das áreas de terras” é outra prerrogativa do

proprietário. Somente o proprietário pode decidir pelo desmembramento, parcelamento,

venda parcial ou total, em suma somente ele pode decidir como e  quando dispor  de sua

propriedade.

Com esta preliminar quisemos demonstrar que a sugestão que,

acreditamos, tenha sido feita a V. Exª, peca  pela imprecisão terminológica, o que poderia

induzir a uma compreensão falha do  tema.

NO MÉRITO

Um dos grandes problemas que aflige nosso meio rural é a grilagem

de terras. Tal problema, que se apresenta de forma mais intensa e grave nas regiões norte e

centro oeste, atinge, todavia, as demais regiões do país. Ora é a sobreposição de títulos, vale

dizer, inúmeros registros sobre uma mesma área. Ora é a alocação de uma propriedade em

local diferente daquele constante do título, o que ocorre, quando não pela má-fé,  pela

ausência de pontos referenciais imutáveis. Imutáveis no tempo e no espaço.

Tal situação, gerando uma insegurança jurídica quanto à

dominialidade, acaba por ensejar conflitos graves com as conseqüentes tensões sociais,

sabidamente danosos aos interesses do país. Quem não conhece os conflitos pelo domínio e

posse das terras no Pará, no Mato Grosso, no Maranhão e no Paraná, só para ficar nos

exemplos mais clamorosos?
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O problema, que se arrasta por séculos, somente poderá começar a

ser solucionado com adoção de providências drásticas e acertadas.

Com essa consciência, foi sancionada a Lei nº 10.267, de 2001 que, alterando o art. 176 da Lei

nº 6.015/73, determina:

“Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de

imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1º

será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e

com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, contendo as

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-

referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser

fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários

de imóveis rurais cuja somatória da área  não exceda a quatro módulos fiscais.”

Ao tempo em que cria a obrigatoriedade da identificação por

georeferenciamento, o governo garante a isenção de custos financeiros aos proprietários de

imóveis cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.  E vai mais além.

Determina que a identificação em questão tornar-se-á obrigatória nos prazos fixados pelo

Poder Executivo.  Nesse sentido, o art. 10 do Decreto nº 4.449/2002 dispõe:

“Art. 10. A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3º e 4º

do art. 176 da Lei nº 6.015, de 1973, será exigida, em qualquer situação de

transferência, na forma do art. 9º, somente após transcorridos os seguintes prazos,

contados a partir da publicação deste Decreto:

I – noventa dias, para os imóveis com área de cinco mil hectares, ou

superior;

II – um ano, para os imóveis com área de mil a menos de cinco mil

hectares;

III – dois anos, para os imóveis com área de quinhentos a menos de mil

hectares; e

IV – três anos, para os imóveis com área inferior a quinhentos hectares.”

Considerando que o Decreto referido foi sancionado em 30 de

outubro de 2002, a partir de 30 de outubro deste ano a identificação georeferenciada seria

exigida para todos os imóveis, independentemente de sua área.

Todavia, para que a isenção de custos financeiros decorrentes dos

trabalhos de georeferenciamento seja garantida  aos proprietários de imóveis com área inferior

a 4 módulos fiscais, como prevê o dispositivo legal, necessário se faz que o Poder Executivo

disponha de técnicos habilitados para elaboração dos trabalhos.  Como o INCRA dispõe, para

todo o território nacional, somente de 21 Engenheiros Agrimensores e de 6 Cartógrafos, não

poderá, jamais, atender a qualquer demanda relativa a georeferenciamento.

Se a lei garante a isenção dos custos financeiros, a presunção é de que

o Governo Federal (INCRA) executaria gratuitamente os trabalhos ou, não o podendo fazer,
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arcaria com os custos da execução por profissionais autônomos. Não fez e não fará nada

disso, é obvio.

Assim, qual a solução mais simples? Prorrogar os prazos

estabelecidos pelo Decreto nº 4.449/02. E é exatamente isto que será feito pelo Executivo,

conforme nos foi assegurado pelo INCRA em nossa recente visita para tratar do assunto.

Nesse sentido, também, é a INDICAÇÃO nº 5056/2005, encaminhada ao INCRA pelo

Deputado Ronaldo Caiado, que Vossa Excelência, se lhe convier, poderá consultar.

Posta nestes termos a questão do georreferenciamento, podemos

concluir este pequeno estudo, afirmando que:

1- é de todo inconveniente, a nosso ver, alterar a Lei n° 10.267/2001

para desobrigar as pequenas propriedades da identificação pelo processo do

georreferenciamento, uma vez que é este o único meio capaz de evitar a grilagem de terras.

Em um país com a extensão agricultável como o   nosso, a segurança da propriedade rural é

fator de garantia de progresso social para a presente e as gerações futuras;

2- enquanto o Poder Executivo (INCRA) não dispuser dos recursos

humanos e financeiros suficientes para dar cumprimento ao mandamento legal (isenção de

custos financeiros para os pequenos proprietários), os prazos de que trata o art. 10 do Decreto

nº 4.449/02 continuarão sendo prorrogados.

É o nosso entendimento.
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