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o presente estu do , tr ata da vigên cia do D ecreto-Lei n° 844, de 9 de

nov embro de 1938, que " regu la a concess ão de lo tes de terra, nos núcleos co loniais cus teado s

pelo G ov erno Federal, aos reservistas de primeira categoria do Exército" .

Em acréscimo, caso o referido diploma legal este ja em v igor, foi

solicitado qu e fo ssem informados os procedimentos a serem adotado s para sua apli cação .

Caso co ntrário, qual a legi slação qu e o revogou e se houv e ape na s alguma alte ração no s seus

di sp ositivos.

A p esquisa foi realizada a partir do s sistem as de informações

legislativas das duas Casas do Congresso N acio nal.

D e imediato, de m odo a poupar maio res co n side raçõe s sob re a

questão e antecipando nossa co nclusão , ente ndem o s qu e o DL 844/38, não rev ogado

expre ssamente, está em com p leto desuso e não enco n tra circu nstâncias fáticas que p ermitam

sua ap licação .

N o ende reço eletrônico desta Casa foi encontrada apenas a ementa,

não estando disponív el o texto da norma em qu estão, enqua n to no da Presidên cia da

República não existe qu alquer m en ção a ela . O seu texto completo foi encontrado apenas no

ende reço eletrô n ico do Sen ado Federal.

A conclusão de que não foi exp re ssamente revogado advém da falta

de indicação, no ende reço eletrônico da Câm ara dos D eputados, de registro qu e ap onte ness e

sentido, co mo sempre aco ntece nessas situações .

Para qu e se perceb a a falta de condições para a ap licação da norma

em qu estão, que pres supõe a existê ncia dos núcleos co loniais, transcrev e-se, inici alm ente,

trecho do texto "A Q ue stã o Agrária no Co ntex to Histórico e Co ns titucional da República", de

Cláud io Thomás Bornstein (COPP E / UFRJ) , baseado em "A Q ue stão Agrária: Crise de Poder

e Reformas de Base 1930-64", por Aspásia de Alc ântara Cam argo , disponível em ende reço

eletrônico (In terne t - www.dhnet.org.br/mndh/encontros/ ivencontronacionaldh/):

Dentro da Revolução de 1930 dois processos estiveram, desde o início, em
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curso: uma tendência mais renovadora e combativa que se dispunha, ainda que

difusamente, a mudar a ordem social, mesmo aop reço de sacrificar a democracia, e

outra, restauradora e corretiva, preocupada em garantir a legalidade

constitucional. Dentro da p rimeira tendência encontra-sep or exemplo oprograma

do Clube 3 de Outubro, onde a questão agrária é analisada com especial

destaque. DiZ oprograma, que deve o govemo "redu::jr ao mínim op ossível todas

asJormas de latijiíndio, especialmente nasJaixas de territóriosp róximas ao litoral

e às vias de comunicação". Cabe ao E stado um papel estratégico na redistribuição

da propriedade, estimulando a utilização social das terras, a fim de que, depois de

revertidas ao patrimônio coletivopossam ser utilizadas na localização de núcleos

coloniais cooperativos.

Antecipando as discussões políticas que se Jarão sob a égide da

Constituição de 1946, os "tenentes" esclarecem que "no conceito depropriedade

não sepode sobrepor o interesse individual àJunção social. Prevêem uma legislação

uniformepara regular o exercício do direito de desapropriaçãopor necessidade ou

utilidade pública, segundo o valor dos bens que seriam avaliados pelos últimos

impostos pagos. Q uanto à Jun ção social da propriedade, poderia ser estimulada

através de imposto territorial. Previa-se também imposto especial sobre o

arrendamento de terrasfirmado nop rincípio de que só "quem trabalha a terra é

digno de lhe usuJmir osproventos. Previa-se ainda a criação de um Tribunal de

Terras, C/da finalidade seria "resolver litígios relativos ao domínio, p osse e

exploração do solo", O proletariado agrícola seria, segundo o mesmo programa,

automaticamente beneficiado pela legislação trabalhista, que deveria ser estendida

aos trabalhadores do campo.

A ssim , na década de 30, houve a regulamenta ção da p o lítica o ficial de

colonizaç ão e foram criadas as " co lô nias agrícolas nacionais" e o s " núcleo s co loniais

agroindustriais", a cargo do Ministér io da Agricu ltu ra , como o rganismos de fomento ao

cooperativ ismo e ao créd ito agrícola.

À ép oca, vigo rava a idéia dess es núcleos de co lonização co mo cé lu las

de civi lizaç ão, co m p letas em recursos necessários a uma v id a sadia, b oas práticas agríco las,

m oradias con fo rtáve is, bons hábitos sanitários, etc.

Em resumo, a concepção dos núcleos co lo n iais e das co lônias

agrícolas, vai buscar suas origens nos movimentos tenentistas da d écada de 20 do sécu lo

passado, tendo sido implementada durante o primeiro governo Vargas .

N a mesma épo ca, pelo D ecreto-Lei n° 1.351, d e 16 de junho d e 1939,

foram criadas co lônias militares de fronteiras, a ser em instaladas em locais esco lh id o s pelo

Cons elho de Segurança Nacional, dentro da faixa de 150 quilômetros, e su bo rd inadas

diretamente ao então Ministério da G uerra.

D e todas as colô nias militares inicialm en te v islu m b ra das, so

v ingaram , e ainda assim muito tempo depo is, a do Oiapoque (1964-198 0), no A m apá, e a de

Tabatinga (1967- 1984), no Amazonas .
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No curso d a década de 40, o Decre to -lei n° 9 .225, de 2 de maio de

1946 (texto in tegral no anexo) , es te nde u ao s reservi stas d e primeira ca tegoria da Aeronáu tica e

da Marin ha os mesmos benefício s até então conced idos apenas aos d o Exército .

Não se te m notíci a d e ou tras ap licações d essas normas e, m ais

recentemente, toda a legislação agrária federal sim p lesmente não faz qualquer menção a

colônias agríco las e a núcleos colo n iais, a começar da Carta Magna em vigor que , no capítu lo

que tra ta " da p olítica agríco la e fundiária e da refo rma agrária" (art . 184 a 191), o nde hav eri a

lugar p ara isso, simplesmente as desconhece.

A Lei n° 8.629 , d e 25 d e fev er eiro de 1993, que regulamentou os

di sp ositiv os cons tituc io nais citado s no parágrafo an te r io r, também igno rou as colô nias

agrícolas e o s núcleo s co lo niais .

A Lei n° 4.504 , d e 30 de nov embro de 1964 (Estatu to da T erra),

ainda abordou da qu estão da co lo n ização, di zendo da colo n ização o ficial e da o rga nização da

colonização:

Art. 55. N a colonização oficia], o Poder Público tomará a iniciativa de

recrutar e selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fo ra do território nacional,

reunindo-as em núcleos agrícolas ou agro-industriais, podendo mcarregar-se de seu

transporte, recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e

integração nos respectivos n úcleos.

(...)

Art. 63. Pa ra atender aos objetiuos da presente L ei egarantir as melhores

condições de fixação do homem à terra e seu progresso social e econômico, os

programas de colonização serão elaborados preuendo-se os grupammtos de lotes em

núcleos de colonização, e destes em distritos, e associação dos parce/eiros em

cooperativas.

D e qualquer forma, o próprio Esta tuto da T erra é v isto p o r muito s

como uma lei em desu so. E u des de Souza Leão Pinto , que integrou a co m issão resp onsáv el

p ela redação do Esta tu to, em en trevista ao J ornal do Com merc io (Recife /PE, 30/11 / 99),

declarou (grifo nos so):

o modelofo i alteradop orque opresidente seguinte, ogenera! Costa e Silva,

era anti-castelista. Tudo que Castelo fez de bom começou a ser extinto. Costa e

S ilva extinguiu o I bra e o Inda em 1967. A p artir daí o Estatuto da Terra

passou a ser uma lei em desuso. smdo abandonada e esqueceram de incluí-la

quando veio a nova C onstituição {da ditadura militar}. Além de acabar com os

dois órgãos que tratavam de reforma agrária, C osta e S ilva j untou as duas

instituições no Instituto Nacional de Colonização e R iforma Agrária (Incra),

fo rmando um monstro semf undammto fiiosôfico.
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Mais, recentem ente, a Medida Provi sória n° 2.183 -56, de 24 de agos to

de 2001, que acresceu e alte rou di spositivo s do D ecreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,

da s Leis n° s 4.504, de 30 de no vembro de 1964,8.177, de 1° de março de 1991, e 8.629 , de 25

de fevereiro de 1993, também simp lesmente ignorou o s núcleos co loniais e as co lônias

agríco las.

Retomando colocação feita anteriormente, ainda qu e não tenhamos

enco ntrado qualquer referência qu e indicasse esta r o DL 844/38 exp res samente revogado, o

que lhe atribui a condição de estar em p leno vigo r, queremos crer estar em com p leto desuso,

nã o enco ntrando condições de ap licabilidade, até porque, nã o mais existem núcleos co loniais

custeados p elo Governo Federal e porque a p o lítica de ocupação de terras se faz, hoje, sob

outro en foque .

A té m esmo um dos pressupostos para a ad oção do referido

instrumento legal, a necessidade de estim ular a prestação do serviço m ilitar no E xército, já caiu

por terra diante da realidade atual, com o próprio Exército Brasileiro, de certa maneira o

grande inspirador dessa forma de ocupar o so lo do País, tendo abandonado es sa concep ção,

nem mais se ouvindo diz er das suas co lônias militares .
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