
STJ00096618

Organiz.adores e Colaboradores 

Lucas Abreu Barroso 
Alcir Gursen De Miranda 

Mário Lúcio Quintão Soares 

~ 
FORENSE 

Rio de Janeiro 

33 edição 
revista, atualizada 

e ampliada 



OI A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua 
edíção, aí compreendídas a impressão e a apresentação, a fim de possibilitar ao consumi
dor bem manuseá-lo e lê-lo. Os vícios relacionados à atualização da obra, aos conceitos 
doutrinários, às concepções ideológicas e referências indevidas são de responsabilidade 
do autor e/ou atualizador. 

As reclamações devem ser feitas até noventa dias a partir da compra e venda com nota 
fiscal (interpretação do art. 26 da Lei n. 8.078, de 11.09.1990). 

Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa 
Copyright © 2013 by 
EDITORA FORENSE LTDA. 
Uma editora integrante do GEN I Grupo Editorial Nacional 
Travessa do Ouvidor, 11 - Térreo e 6° andar - 20040-040 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (OXX21) 3543-0770 - Fax: (OXX21) 3543-0896 
forense@grupogen.com.br I www.grupogen.com.br 

O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da di
vulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). 

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar 
obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, 
vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente 
responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 
contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da 
Lei n. 9.610/98). 

Ili Capa: Rodrigo Lippi 

Ili CIP - Brasil. Catalogação na fonte. 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. 

0635 

O direito agrário na Constituição 

Lucas Abreu Barroso, Alcir Gursen De Miranda, Mário Lúcio Quintão Soares, organi
zadores e colaboradores. - 3. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

ISBN 978-85-309-4100-0 

1. Direito agrário. Brasil. 2. Brasil [Constituição (1988)]. I. Barroso, Lucas Abreu, 1971-. 11. 
Miranda. A Gursen (Alcir Gursen De), 1956-111. Soares, Mário Lúcio Quintão, 1952-

04-2542 349.42(81 ) 



ÍNDICE SISTEMÁTICO 

Garantia do direito à propriedade agrária (Antônio José de Mattos Neto) .... 

1. A afirmação do direito de propriedade................................................... 1 

2. O regime legal da propriedade agrária ...... .................................. ........... 7 

3. O novo conceito de propriedade agrária................................................. 19 

4. Conclusão......... ............. ..... ...... ........... ..... ....................... .......... ...... .......... 22 

5. Bibliografia................................................................................................ 23 

Atendimento da função social pelo imóvel rural (Elisabete Maniglia) ...... 25 

1. Introdução.................................................................................................. 25 

2. A Constituição de 1988 na visão agrarista............................................. 26 

3. A função social da propriedade............................................................... 31 

4. Imóvel rural................ ............... ........ .......... ............. ................ ........ ......... 34 

5. O atendimento da função social pelo imóvel ruraL............................. 36 

6. Bibliografia................................................................................................ 43 

o direito social fundamental à alimentação (Gustavo Elias Kallás Rezek e 
Marcela Müllel~ ...................... .................. .......... ..... ................ ................ ........... 45 

1. Das intrínsecas relações entre o direito agrário e o direito humano à 
alimentação................................................................................................ 45 

2. O direito fundamental social à alimentação e sua proteção jurídica.... 48 

3. Referências bibliográficas......................................................................... 62 

Terras devolutas (José Edgard Penna Amorim Pereira) ................................ 65 

1. Introdução.................................................................................................. 65 
2. As terras devolutas na história da propriedade territorial no BrasiL... 67 
3. Domínio público e reserva legal............................................................. 71 
4. Destinação de terras públicas e devolutas .................... ............ .............. 80 
5. Fecho ......................................................................................................... 89 
6. Referências bibliográficas......................................................................... 89 



o DIREITO AGRÁRIO NA CONSTITUiÇÃO 

Faixa de fronteira (Lucas Abreu Barroso) ...................................................... 93 

1. Situação metodológica e definição da matéria....................................... 93 

2. Direcionamento do tema para fins deste estudo ............... ... ......... ......... 95 

3. Análise histórico-jurídica da faixa de fronteira e o procedimento 
ratificatório de titulações.......................................................................... 96 

4. Referências bibliográficas......................................................................... 105 

Competência legislativa em matéria de direito agrário (Mário Lúcio 
Quintão Soares) ......... ............ .......... ..... ..... ... ... .... ..... ....... ..... ................ ............ ... 107 

1. Introdução... .. ...... ......... ..... .......... ...................... ..... ..... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. ... 107 

2. Repartição de competência no âmbito nOlmativo constitucional... .... ... 108 

3. A gênese do Direito Agrário.................................................................... 110 

4. A autonomia do Direito Agrário..... .......... ..... ....... ... ............ ........ ........ .... 111 

5. A ocupação de telTa no Brasil: das sesmarias aos latifúndios 
improdutivos.............................................................................................. 113 

6. A autonomia legislativa do Direito Agrário na perspectiva de política 
agrária na experiência constitucional brasileira...................................... 116 

7. Referências bibliográficas......................................................................... 118 

Cidadania, justiça agrária e inclusão social (Benedito Ferreira Marques e 
Carla Regina Silva Marques).............................................. ............................... 121 

1. Introdução.... ............. ............ ..................... ....... ..... ..... ............ .... ..... .. ... ..... 121 

2. Cidadania................................................................................................... 124 

3. O acesso à terra no contexto da cidadania............................................. 128 

4. Da Justiça Agrária .................................................................................... 133 

5. A inclusão social....................................................................................... 140 

6. UIU novo olhar.......................................................................................... 144 

7. Conclusões................................................................................................. 145 

8. Bibliografia................................................................................................ 147 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Luciano Dias Bicalho 
Camargos)............................................. ............................................................... 149 

1. Introdução.................................................................................................. 149 

2. O aspecto material da hipótese de incidência do ITR .. .... ......... ....... ... 156 

3. O aspecto pessoal da hipótese de incidência do ITR .......................... 161 

4. O aspecto temporal da hipótese de incidência do ITR ........................ 161 

5. O aspecto espacial da hipótese de incidência do ITR ......................... 162 

6. O sujeito passivo do ITR ....................................................................... 170 



fNDlCE SISTEMÁTICO 

7. O sujeito ativo do ITR............................................................................. 171 

8. A base de cálculo do ITR.... ............ ............ .................. .......... ................ 172 

9. Alíquotas e progressividade ..................................................................... 176 

10.A progressividade e a regressividade das alíquotas do ITR ................. 177 

11. Cálculo da área aproveitável........ ........ ................ ............................ ........ 178 

12. Conclusões................ ..... ....... .... ...... .. ... ... .. ..... .. ...... .. . . .... .. .. .... .... ... ...... .. ..... 181 

13.Bibliografia................................................................................................ 183 

Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária (Marcos 
Prado de Albuquerque)............................................................................. .......... 185 

1. Introdução.................................................................................................. 185 

2. Conceito, origem e evolução ................................................................... 187 

3. Sujeitos ...................................................................................................... 194 

4. Objetos....................................................................................................... 199 

5. Considerações finais ................................................................................ 205 

6. Bibliografia ....... ......................... ............................... ........... ...... ...... ........ 209 

Política agrária: segurança alimentar, transgênicos e soberania nacional 
(Raymundo Laranjeira). .............. ........ ........... ..... ................ ........... ............ ......... 211 

1. Introdução ................................................................................................ 211 

2. Segurança alimentar, advento dos OGMs e o caso da soja 
transgênica no Brasil ............................................................................... 212 

3. As diversas concepções sobre os efeitos dos transgênicos .................. 217 

4. Soberania nacional .................................................................................. 219 

5. Papel da pesquisa agrária e sua destinação com OGMs ..................... 223 

6. Monopólio estatal de pesquisa, produção e comercialização dos 
transgênicos ... ...... ... ...... .................. ..... ..... ..... ............ ...... ... ....... ........ .... ... 228 

7. Mudanças na Lei. Conclusão do texto.................................................... 237 

8. Referências bibliográficas......................................................................... 240 

Aquisição e exploração de imóvel rural por estrangeiro (Darcy Walmor 
Zibetti) .................................................................................................................. 241 

1. Introdução.................................................................................................. 241 

2. Elementos de existência do Estado ............................ .............. ............... 243 

3. Estado brasileiro: conceito e fundamentos ............................................ 244 

4. Constituição e norma constitucional.......... .............................. ................ 245 

5. Direitos fundamentais ............................................................................... 245 



o DIREITO AGRÁRIO NA CONSTITUiÇÃO 

6. Direito relativo à igualdade .... ........ .......... ...... .............. .............. ............. 245 

7. Direito relativo à propriedade ........ ................ .............. .............. .............. 245 

8. Caracterização de nacional e estrangeiro na Constituição Federal 
de 1988...................................................................................................... 246 

9. Exigência de norma constitucional para limitação de direitos de 
estrangeiros ............................................................... '" .......... " .. .. .. ... .. ....... 247 

10.Conceito de imóvel mral - Estatuto da Tena........................................ 248 

11. Transcrição do art. 190 da Constituição Federal de 1988.. ............ ....... 249 

12.Antecedentes legislativos.......................................................................... 249 

13. Direito sucessório e o estrangeiro........................................................... 251 

14.Situação dos cidadãos portugueses.......................................................... 253 

15. O estrangeiro e a faixa de fronteira - Art. 20, § 2° da Constituição 
Federal de 1988 ........................................................................................ 254 

16.Pessoa física e jurídica estrangeira e a Lei n° 5.709/71 ....................... 256 

17.Limitações para pessoa física e jurídica estrangeira .............................. 258 

18.Escritura pública e cartório imobiliário................................................... 259 

19. Controle dos tabelionatos, ofícios de registros de imóveis e juntas 
comerciais.................................................................................................. 260 

20.Aspectos relevantes da Lei n° 5.709/71 - O anendamento mral......... 261 

21.Parecer LA-OI, CGU/AGD. Comentários Analíticos ao Parecer .......... 262 

22. Sugestões.. .................. ............ ............ ......... ............... ............. .................. 266 

23.Referências bibliográficas......................................................................... 266 

Usucapião constitucional agrário (Alessandra de Abreu Minadakis Barbosa)... 269 

1. Noções introdutórias ................................................................................ 269 

2. A Constituição de 1988 e o direito de propriedade............................... 270 

3. O instituto do usucapião .......................................................................... 274 

4. Usucapião especial mral ou constitucional agrário .............. .................. 283 

5. Referências bibliográficas......................................................................... 286 

o novíssimo Código Florestal e seu desenho da função ambiental da 
propriedade (Roxana Cardoso Brasileiro Borges) ........ ................ ...... ............ 289 

1. Introdução.................................................................................................. 289 

2. O novíssimo Código Florestal.... .......... ........ ........ ............................ ....... 290 

3. A propriedade mral: delimitação ............................................................. 291 

4. A função social da propriedade .................. .......... ........ ...... ...... ............. 293 

5. A função social da propriedade mral...................................................... 295 



fNDICE SISTEMÁTICO 

6. A função ambiental da propriedade rural.. ............................ ................. 297 

7. Considerações finais................................................................................. 319 

8. Bibliografia................................................................................................ 320 

Confisco agrário (Cristiane Lisita Passos) .................... ............ ...... ................ 323 

1. Introdução.................................................................................................. 323 

2. A função social do imóvel rural.............................................................. 327 

3. Plantas psicotrópicas ....... ..... ...... .................................. ............... ...... ........ 332 

4. Referências bibliográficas ...... ............ .................... ............................ ..... 342 

Áreas indígenas (Aleir Gursen De Miranda) .............. .............. ...................... 343 

1. Uma visão pré-colombiana...... ........ .......... .............. ................................. 343 

2. Histórico no direito brasileiro.. .................... ................ .......... .................. 347 

3. Suas formas............................................................................................... 353 

4. As tradicionalmente ocupadas.................................................................. 360 

5. Demarcação ............................................................................................... 368 

6. Área indígena em faixa de fronteira....................................................... 384 

7. Força militar em área indígena................................................................ 390 

8. Área indígena: garantia e defesa ............................................................. 393 

9. Bibliografia................................................................................................ 397 




